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1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

ภาพรวมการประกอบธรุกิจ  

บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เป็นบรษิทัในกลุ่มบี.กรมิ ซึ่งด าเนินธุรกจิในประเทศไทยมานานกว่า 140 ปี ภายใต้

ปรชัญาในการด าเนินธุรกจิด้วยความโอบออ้มอาร ี(Doing Business With Compassion) โดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ร่วมกนัระหว่างบรษิทักบัคู่ค้า พนัธมติรทางธุรกจิ และสงัคมส่วนรวม โดย บี.กรมิ เพาเวอร์ มี

วสิยัทศัน์ทีจ่ะสรา้งพลงัใหก้บัสงัคมโลกดว้ยความโอบออ้มอาร ี(Empowering the World Compassionately)  

 

บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ประกอบธุรกจิโดยการถอืหุน้ในบรษิทัยอ่ย และบรษิทัร่วมคา้ (Holding Company) ที่

ประกอบธุรกจิหลกั ดา้นการผลติและขายไฟฟ้า ไอน ้า และธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ และ

เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าภาคเอกชนของประเทศไทยตัง้แต่ ปี พ .ศ. 2536 ด้วยทีม

ผูบ้รหิารและทมีงานทีไ่ดร้่วมงานกบับี.กรมิ เพาเวอร ์มากว่า 20 ปี ดว้ยประสบการณ์ทีห่ลากหลายทัง้ในดา้น

การจดัหาสญัญาซื้อขายไฟฟ้า การพฒันา ออกแบบ และก่อสรา้งโครงการ การบรหิารจดัการการบ ารุงรกัษา

โรงไฟฟ้าและระบบสายสง่ไฟฟ้าและทอ่ไอน ้า รวมถงึการจดัหาแหล่งเงนิทนุทีเ่หมาะสมในการกอ่สรา้งโรงไฟฟ้า  

 

บ.ีกรมิ เพาเวอร์ เป็นหนึ่งในผูผ้ลติไฟฟ้าภายใต้โครงการรบัซื้อไฟฟ้าจาก SPP รายใหญ่ทีสุ่ดของ

ประเทศไทยเมื่อนับตามก าลงัการผลติไฟฟ้าตดิตัง้ (Installed Capacity) ซึง่โรงไฟฟ้าของกลุ่มบรษิทัฯ ทีม่ทีี่

ตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมจีุดเด่นในการผลติกระแสไฟฟ้าและไอน ้าทีม่เีสถยีรภาพสงูจงึมสี่วนส าคญัในการ

ดงึดูดการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมจากต่างชาต ิโดยเฉพาะการลงทุนในอุตสาหกรรมทีต่อ้งการความมัน่คง

ของกระแสไฟฟ้าทีใ่ชใ้นกระบวนการผลติสงู เชน่ อตุสาหกรรมยานยนต ์เป็นตน้ 

 
ส าหรบัการขายไฟฟ้าและไอน ้าในประเทศไทย บ.ีกรมิ เพาเวอร ์มคีูส่ญัญาในสญัญาขายไฟฟ้าดงันี้ 

1)  สญัญาขายไฟฟ้ากบั กฟผ. ภายใตโ้ครงการรบัซือ้ไฟฟ้าจาก SPP 

2) สญัญาขายไฟฟ้าและไอน ้ากบัลูกคา้อุตสาหกรรมผ่านโครงขา่ยไฟฟ้าและไอน ้าของบรษิทัที่

ครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมกว่า 100 ราย ซึ่งตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมชัน้น า 5 แห่ง

ประกอบดว้ย 

1. นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร 

2. นิคมอตุสาหกรรมอมตะซติี ้

3. สวนอตุสาหกรรมบางกะด ี

4. นิคมอตุสาหกรรมเหมราช 

5. นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั 
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3)  สญัญาขายไฟฟ้ากบั กฟภ. ภายใตโ้ครงการรบัซื้อไฟฟ้าจาก VSPP จากโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทติย ์

บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เริม่ลงทุนในโครงการพลงังานหมุนเวยีนตัง้แต่ปี 2558 และมแีผนจะขยายก าลงัการ

ผลติส าหรบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยแ์ละโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมเพื่อรกัษาสิง่แวดลอ้มและ

สนองนโยบายของรฐับาล 

ส าหรบัการลงทุนในต่างประเทศ บี.กรมิ เพาเวอร ์เริม่ลงทุนในประเทศเวยีดนามตัง้แต่ปี 2542 โดย

ขายไฟฟ้าทีร่บัซื้อจากบรษิทัย่อยของ EVN ใหแ้ก่ลูกคา้อุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ (เบยีนหวั) 

ทัง้หมด ผา่นโครงขา่ยไฟฟ้าของ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ 

นอกจากนี้ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ยงัขยายการลงทนุในโรงไฟฟ้าพลงัน ้าในประเทศลาวตัง้แต่ปี 2558 และยงั

มแีผนขยายการลงทุนในต่างประเทศอย่างต่อเนื่ อง โดยได้ด าเนินการศกึษาโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศ 

มาเลเซีย เวียดนาม กัมพูชา เมียนมาร์ และฟิลิปปินส์ เพื่อแสวงหาโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจและมี

ผลตอบแทนทีเ่หมาะสม 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บ.ีกรมิ เพาเวอร์ มโีครงการโรงไฟฟ้าทีเ่ปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์แล้ว 

และโครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยูร่ะหว่างการกอ่สรา้งและการพฒันา ซึง่มกี าลงัการผลติดงันี้ 

ประเภทโรงไฟฟ้า 

โรงไฟฟ้าทัง้หมด โรงไฟฟ้าท่ีเปิดด าเนินการแล้ว 

จ านวน
โรงไฟฟ้า 

ประมาณการก าลงั
การผลิตติดตัง้ 

(เมกะวตัต์) 

ประมาณการ
ก าลงัการผลิต
ตามสดัส่วน 
(เมกะวตัต์) 

จ านวน
โรงไฟฟ้า 

ก าลงัการผลิต
ติดตัง้ 

(เมกะวตัต์) 

ก าลงัการ
ผลิตตาม
สดัส่วน 

(เมกะวตัต์) 
พลงัความรอ้นร่วม 17 2,206.31 1,497.61 12 1,498.5 856.8 

น ้ามนัดเีซล 1 13.0 4.0 1 13.0 4.0 

พลงังานแสงอาทติย ์ 22 145.0 90.2 15 114.2 59.2 

พลงัน ้า 9 132.6 94.5 2 20.1 14.1 

พลงังานลม 2 16.0 14.8 - - - 

รวม 51 2,512.9 1,701.1 30 1,645.8 934.2 

1 ประมาณการก าลงัการผลติดงักล่าวขึน้อยู่กบัสมมตฐิานดงัต่อไปนี้ 

 ภายหลงัจากทีส่ญัญาโอนสทิธใินการรบัรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าของ ABP1 ABP2 กบั ABPIF สิ้นสุดลง บ.ีกรมิ เพาเวอร ์

จะมสีดัส่วนความเจา้ของในเชงิเศรษฐกจิใน ABP1 และ ABP2 รอ้ยละ 51.2 (จากรอ้ยละ 15.3 ผ่านการถอืหน่วยลงทุนใน 

ABPIF) โดยโรงไฟฟ้าใหมข่อง ABP1 ABP2 และ BPLC1 จะมกี าลงัการผลติไฟฟ้าตดิตัง้จ านวน 150 เมกะวตัต์ต่อโรง 

 ABP2 ยงัเดนิเครือ่งผลติไฟฟ้าเดมิบางส่วนจ านวน 59.6 เมกะวตัต์และ BPLC2 ยงัเดนิเครือ่งผลติไฟฟ้าเตม็ก าลงัการผลติ 

56.1 เมกะวตัต์ตามล าดบั (ซึง่เป็นเครือ่งผลติไฟฟ้าทีเ่ปิดด าเนินเครือ่งปี พ.ศ. 2552) หลงัจากโรงไฟฟ้าใหมเ่ปิดด าเนิน

เครือ่งเชงิพาณชิย ์(โปรดดรูายละเอยีดใน “โครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบรษิท”)
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ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมคา้ทีล่งทุนในโครงการโรงไฟฟ้า โดยรายละเอยีดโครงการโรงไฟฟ้าทีเ่ปิดด าเนินการ

เชงิพาณิชยแ์ลว้ ตามสถานทีต่ัง้สามารถสรปุไดด้งันี้ 

สถานท่ีตัง้ นิคมอตุสาหกรรม ประเภทโรงไฟฟ้า 
จ านวน
โรงไฟฟ้า 

ก าลงัการผลิตติดตัง้ 
ก าลงัการผลิตติดตัง้ตามสดัส่วน

ความเป็นเจ้าของ 

ไฟฟ้า 
(เมกะวตัต์) 

ไอน ้า 
(ตนัต่อชัว่โมง) 

ไฟฟ้า 
(เมกะวตัต์) 

ไอน ้า 
(ตนัต่อชัว่โมง) 

ประเทศไทย 
ชลบุร ี นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พลงัความรอ้นร่วม 5 732.3 150.0 277.7 60.6 
ระยอง นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี ้ พลงัความรอ้นร่วม 2 247.7 60.0 152.9 37.0 

ชลบุร ี
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั พลงัความรอ้นร่วม 2 159.1 70.0 159.1 70.0 
นิคมอุตสาหกรรมเหมราช พลงัความรอ้นร่วม 1 130.2 30.0 97.6 22.5 

ปทุมธานี สวนอุตสาหกรรม บางกะด ี พลงัความรอ้นร่วม 2 229.2 40.0 169.6 29.6 
นครปฐม 

พระนครศรอียุธยา 
สระบุร ี
สระแกว้ 

- พลงังานแสงอาทติย ์ 15 114.2 - 59.2 - 

เวียดนาม 

เบยีนหวั นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ (เบยีนหวั) 
พลงังานความรอ้นทีใ่ชน้ ้ามนัดเีซลเป็น

เชือ้เพลงิ 
1 13.0 - 4.0 - 

สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 
จ าปาสกั - พลงัน ้า 2 20.1 - 14.1 - 

รวม 30 1,645.8 350.0 934.2 219.7 



 

สว่นที ่1 - 1 หน้า 4 
 

 

1.1 วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธใ์นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ 

1.1.1 วิสยัทศัน์: 

บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ มวีสิยัทศัน์ทีจ่ะสรา้งพลงัใหก้บัสงัคมโลกดว้ยความโอบออ้มอาร ี(Empowering The 

World Compassionately) และจะด าเนินธุรกจิตามปรชัญาของ บ.ีกรมิ คอื “ท าธุรกจิด้วยความโอบออ้มอารี”

(Doing Business with Compassion) 
1.1.2 พนัธกิจ:  

บี  .กรมิ  เพาเวอรไ์ดว้างพนัธกจิ (Mission) ของ บ.ีกรมิ เพาเวอร์ไว้ 6 และวตัถุประสงค์ เชงิกลยุทธ ์

(Strategic Objectives) ต่างๆ ไวด้งันี้ 

บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ เชือ่ว่ามาตรฐานการท างานทีเ่ป็นมอือาชพีและทดัเทยีมกบัระดบัสากล ประกอบกบั

ความสามารถและประสบการณ์ของบุคลากรทีก่ลุ่มบรษิทัฯ มอียู ่ จะเป็นรากฐานทีม่ ัน่คงในการเตบิโตของธุรกจิ 

ท าใหก้ลุ่มบรษิทัฯ สามารถผลติไฟฟ้าทีม่เีสถยีรภาพและเป็นทีน่่าเชือ่ถอืต่อทุกภาคสว่น รวมถงึการใหบ้รกิารทีม่ ี

คณุภาพ สามารถเพิม่มลูคา่อยา่งยัง่ยนืใหแ้ก่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในทกุภาคสว่น ไมว่่าจะเป็น ลกูคา้ ผูถ้อืหุน้ 

ชมุชนและสงัคมในวงกวา้ง
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1.2 กลยุทธท์างธรุกิจ 

  วสิยัทศัน์ (Vision) ของ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ คอื การสรา้งพลงัใหก้บัสงัคมโลกดว้ยความโอบออ้มอาร ี

(Empowering the World Compassionately) โดยค านึงถงึเป้าหมายในเชงิกลยทุธ์ 3 ประการ ไดแ้ก่ 

ความสามารถในการท าก าไร การพฒันาอย่างยัง่ยนื และการเจรญิเตบิโตอยา่งต่อเนื่องของธุรกจิ 

1.2.1 ความสามารถในการท าก าไร 

(1) บริหารจดัการโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทัฯ อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง  

บ.ีกรมิ เพาเวอร์ มเีป้าหมายหลกั คอืการบรหิารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบรษิทัฯ อย่างมี

ประสทิธภิาพเพือ่ใหก้ลุ่มบรษิทัฯ เป็นผูผ้ลติไฟฟ้าทีผ่ลติไฟฟ้าไดอ้ยา่งมเีสถยีรภาพและมคีวามมัน่คง ลดตน้ทุน 

และเพิม่ความสามารถในการท าก าไรของกลุ่มบรษิทัฯ เพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว บี.กรมิ เพาเวอร ์จงึใช้

กลยทุธใ์นการปฏบิตักิารและบรหิารจดัการโครงการโรงไฟฟ้า โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 พฒันาโครงข่ายระบบการส่งและขายไฟฟ้าและไอน ้าใหม้ปีระสทิธภิาพในการผลติ

และจ าหน่ายพลงังานสงูสดุ และสามารถส ารองแหล่งจ่ายระหว่างโรงไฟฟ้าในนิคมอตุสาหกรรมเดยีวกนั 

 บรหิารจดัการการบ ารุงรกัษาโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบรษิทัฯ ใหม้ปีระสทิธภิาพ 

โดยให้ทมีงานบ ารุงรกัษาของกลุ่มบรษิัทฯ ท างานร่วมกนักบัทมีงานบ ารุงรกัษาจากภายนอกภายใต้สญัญา

ใหบ้รกิารบ ารงุรกัษาระยะยาว 

 บริหารจัดการระบบส่งไฟฟ้าและการเดินเครื่องเพื่อให้การใช้งานโรงไฟฟ้ามี

ประสทิธภิาพสงูสดุในทกุชว่งเวลา 

 โรงไฟฟ้าของกลุ่มบรษิทัฯ เลอืกใชเ้ครื่องจกัรทีม่ปีระสทิธภิาพสูงและเทคโนโลยทีี่

ทนัสมยัจากผูผ้ลติทีไ่ด้รบัการยอมรบัตามมาตรฐานสากล โดยปัจจุบนั โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วม

ของกลุ่มบรษิทัฯ ใชเ้ครือ่งจกัรจากบรษิทั ซเีมนส ์จ ากดั และ บรษิทั จอี ีจ ากดั  

 มุ่งเน้นการขายไฟฟ้าและไอน ้าให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมที่อยู่บริเวณใกล้เคียง

โครงการโรงไฟฟ้า เพือ่ลดการสญูเสยีกระแสไฟฟ้าในระบบสายสง่  

กลุ่มบรษิทัฯ มทีมีงานทีม่คีวามเชีย่วชาญ ทกัษะ และความรูเ้ชงิปฏบิตักิาร (know-how) ทีจ่ าเป็นใน

การบรหิารจดัการโครงการโรงไฟฟ้าอย่างมปีระสทิธภิาพ กลุ่มบรษิทัฯ จงึใหท้มีงานบรหิารและบุคลากรที่มี

ประสบการณ์ในการบรหิารจดัการโครงการโรงไฟฟ้าทีม่อียู่ ยา้ยไปดูแลโครงการโรงไฟฟ้าทีเ่พิง่เริม่ด าเนินการ 

ของกลุ่มบรษิัทฯ และเปิดโอกาสให้ทมีงานดงักล่าวเขา้มามสี่วนร่วมในการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าตัง้แต่

ในชว่งกอ่สรา้งจนถงึพฒันาโครงการแลว้เสรจ็ เพือ่ใหบุ้คลากรของกลุ่มบรษิทัฯ มคีวามรู ้ความเขา้ใจในขัน้ตอน 
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และกระบวนการทางวศิวกรรมของโรงไฟฟ้าอย่างแท้จรงิ และสามารถใชป้ระโยชน์จากความรู ้ความเขา้ใจ

ดงักล่าว ในการควบคมุการเดนิเครือ่งและบ ารงุรกัษาโรงไฟฟ้าภายหลงัจากทีโ่รงไฟฟ้านัน้ไดเ้ปิดด าเนินการเชงิ

พาณิชยแ์ลว้  

ในกรณีทีก่ลุ่มบรษิทัฯ ไดว้่าจา้งทมีงานบ ารงุรกัษาจากภายนอก กลุ่มบรษิทัฯ จะใหท้มีงานบ ารุงรกัษา

ของกลุ่มบรษิทัฯ ท างานรว่มกบัทมีงานบ ารุงรกัษาจากภายนอกเพื่อใหไ้ดร้บัความรูเ้ชงิปฏบิตักิาร (know-how) 

และกลุ่มบรษิัทฯ ตัง้ใจว่าภายหลงัจากทีส่ญัญาให้บรกิารบ ารุงรกัษาระยะยาวหมดอายุ กลุ่มบรษิัทฯ จะให้ทมี

บ ารงุรกัษาของกลุ่มบรษิทัฯ ด าเนินการซ่อมบ ารุงโรงไฟฟ้าครัง้ใหญ่ดว้ยตนเอง ซึง่ บี.กรมิ เพาเวอร ์เชื่อว่าจะ

ท าใหส้ามารถลดตน้ทนุในการซ่อมบ ารงุได ้ 

(2) บริหารจดัการโครงสรา้งเงินทุนของกลุ่มบริษทัฯ ให้มีความเหมาะสม  

   กลุ่มบรษิทัฯ ตัง้ใจทีจ่ะบรหิารจดัการโครงสรา้งเงนิทุนของกลุ่มบรษิทัฯ ใหม้คีวามเหมาะสม เพื่อลด

ตน้ทุนทางการเงนิและท าใหฐ้านะทางการเงนิของกลุ่มบรษิทัฯ ดยีิง่ขึน้ โดยกลุ่มบรษิทัฯ ใชน้โยบายในการ

พฒันาโครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ ใหไ้ดม้าตรฐานสากล เพื่อใหส้ถาบนัการเงนิทัง้ในประเทศและต่างประเทศมี

ความเชือ่มัน่ และใหส้นิเชื่อแก่โครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบรษิทัฯ นอกจากนี้ กลุ่มบรษิทัฯ ยงัใชเ้ครื่องมอืทาง

การเงนิในรปูแบบต่างๆ เพื่อป้องกนัความเสีย่ง (hedging) จากทัง้อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศและ

อตัราดอกเบีย้ ส าหรบัโครงการโรงไฟฟ้าทัง้ในชว่งระหว่างการกอ่สรา้งและเปิดด าเนินการแลว้ อกีทัง้กลุ่มบรษิทั

ฯ จะมกีารจดัสดัส่วนระหว่างเงนิกูย้มืสกุลเงนิดอลลารส์หรฐั และสกุลเงนิบาท ในสดัส่วนทีเ่หมาะสมเพื่อเป็น

การป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ (Natural Hedge) เนื่องจากรายไดค้่าพลงั

ไฟฟ้า (Capacity Payment) จาก กฟผ. จะผนัแปรตามอตัราแลกเปลีย่นของสกลุเงนิดอลลารส์หรฐัต่อเงนิบาท   

   (3) พฒันาโครงการโรงไฟฟ้าให้แล้วเสรจ็ตามก าหนดเวลาและงบประมาณท่ีวางไว้ 

  กลุ่มบรษิทัฯ จะด าเนินการตามแผนปฏบิตักิารเพื่อใหโ้ครงการโรงไฟฟ้าก่อสรา้งเสรจ็สิน้พรอ้มส่งมอบ

ภายในเวลาทีก่ าหนด โดยมมีาตรการใหว้ศิวกรและทีป่รกึษาทางด้านวศิวกรรมประสานงานและควบคุมการ

ท างานของผูร้บัเหมา EPC และผูร้บัจา้งอื่นๆ ในแต่ละโครงการ โดยจดัการใหก้ระบวนการบรหิารจดัการ

โครงการเป็นไปในรปูแบบเดยีวกนัตามมาตรฐานของกลุ่มบรษิทัฯ เพื่อใหผู้ร้บัเหมา EPC และผูร้บัจา้งอื่นๆ มี

การประสานงานและท างานรว่มกนัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

  นอกจากนี้ กลุ่มบรษิทัฯ ยงัคงด าเนินมาตรการควบคุมตน้ทุนของโครงการโดยจดัใหม้กีารแขง่ขนัทาง

ราคาทีเ่ป็นธรรมและโปร่งใสระหว่างผูท้ีส่นใจจะขายสนิคา้หรอืใหบ้รกิารแก่กลุ่มบรษิทัฯ และแบ่งสดัส่วนงาน

ระหว่างผูร้บัเหมา EPC และผูร้บัจา้งอื่นๆ (Non-EPC contractors) อย่างเหมาะสม เพื่อควบคุมตน้ทุนของ

โครงการ 
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1.2.2 การพฒันาอย่างยัง่ยืน 

(1) แสวงหา เสริมสรา้ง และรกัษาบุคลากรของกลุม่บริษทัฯ โดยรกัษาสภาพแวดลอ้มและ

บรรยากาศในการท างานท่ีดี 

   บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เชื่อว่าวฒันธรรมองคก์รทีด่จีะสามารถจูงใจและรกัษาบุคลากรทีม่คีุณภาพได้ ดงันัน้ 

กลุ่มบรษิทัฯ จงึด าเนินการตามปรชัญาของ บ.ีกรมิ ทีว่่า “ท าธุรกจิดว้ยความโอบออ้มอาร ”ี (Doing Business 

with Compassion) ดว้ยการสรา้งและรกัษาบรรยากาศในการท างานใหเ้ป็นไปในทางทีด่เีสมอ โดยเปิดโอกาส

ให้พนักงานมอีสิระในการออกความเห็นในเชงิสร้างสรรค์ ใหก้ารยอมรบัและยกย่อง และให้โอกาสที่จะ

เจรญิกา้วหน้าในองคก์ร โดยมจีุดประสงคเ์พื่อร่วมกนัปรบัปรุงองคก์รไปในทางทีด่ขี ึน้ และเพื่อรกัษาบุคลากรที่

มศีกัยภาพ  

  กลุ่มบรษิทัฯ ยงัจดัให้มกีารฝึกอบรมเพื่อพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

รวมถงึแผนการพฒันาความเป็นผูน้ าของบุคลากรทีม่ศีกัยภาพทีจ่ะขึน้เป็นผูน้ าองค์กรต่อไปในอนาคต โดยจะ

สนับสนุนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพตลอดระยะเวลาการท างานกบักลุ่มบริษัทฯ อัน

สอดคลอ้งกบักลยทุธท์ีจ่ะพฒันาความรูเ้ชงิปฏบิตักิาร (Know-how) และความสมัพนัธท์างธุรกจิ (โปรดพจิารณา

รายละเอยีดเพิม่เตมิในหวัขอ้นโยบายพฒันาบุคลากร)  

   (2) รกัษาและเสริมสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีกบัชุมชนในบริเวณใกล้เคียง 

   บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ เชื่อว่าความสมัพนัธ์ที่ดกีบัชุมชนในบรเิวณใกลเ้คยีงกบัโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่ม

บรษิทัฯ เป็นสิง่ส าคญัในการประกอบธุรกจิและในการเป็นพลเมอืงทีด่ี (good corporate citizen) กลุ่มบรษิทัฯ 

จงึไดส้นบัสนุนการเสรมิสรา้งคณุภาพชวีติทีด่สี าหรบัสมาชกิในชมุชนผา่น กจิกรรมเพื่อการศกึษา กจิกรรมเพื่อ

การดูแลชวีติความเป็นอยู่ของคนไทย กจิกรรมทางวฒันธรรมและศาสนา และกจิกรรมเพื่อสิง่แวดล้อม 

นอกจากนี้ บุคลากรส่วนใหญ่ทีท่ างานในโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบรษิทัฯ มาจากชุมชนในบรเิวณใกลเ้คยีง 

ท าใหโ้ครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบรษิทัฯ เป็นสว่นหนึ่งของวถิชีวีติชมุชน 

1.2.3 การเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ืองทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

กลุ่มบรษิัทฯ มเีป้าหมายทีจ่ะขยายก าลงัการผลติไฟฟ้าตดิตัง้ของโครงการโรงไฟฟ้าทัง้หมดให้เป็น 

5,000 เมกะวตัต ์ภายในปี 2565 และตัง้เป้าหมายในการเพิม่สดัสว่นโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนและการ

ลงทุนในต่างประเทศเป็นรอ้ยละ 25.0 ถงึรอ้ยละ 30.0 ของก าลงัการผลติของกลุ่มบรษิทัฯ โดยกลุ่มบรษิทัฯ มี

แผนทีจ่ะขอใบอนุญาตต่างๆ และ/หรอื สญัญาสมัปทาน เพือ่พฒันาและกอ่สรา้งโรงไฟฟ้าเพิม่เตมิทัง้ในประเทศ

ไทย และประเทศอืน่ๆ เชน่ ประเทศลาว มาเลเซยี กมัพชูา อนิโดนีเซยี เมยีนมาร ์และฟิลปิปินส ์รวมถงึศกึษา

ความเป็นไปไดใ้นการลงทนุโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศจากพลงังานทางเลอืก และการเขา้ซื้อกจิการโครงการ

ทีเ่ปิดด าเนินการแลว้  
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1.3 พฒันาการและการเจริญเติบโตของบริษทั 

 ตามทีร่ฐับาลไทยไดม้นีโยบายเปิดเสรอีุตสาหกรรมการผลติไฟฟ้าในประเทศไทยตัง้แต่ปี 2533 โดย 

เปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาด าเนินกิจการผลิตไฟฟ้าได้บี .กริม เพาเวอร์ ได้จดทะเบียนจัดตัง้ขึ้นในเดือน 

กรกฎาคม ปี 2536 ในชื่อบรษิทั บอรเ์นียว (1993) จ ากดั และไดก้า้วขึน้มาเป็นหนึ่งในผูป้ระกอบการผลติไฟฟ้า

ภาคเอกชนรายแรกของประเทศไทย โดยโครงการโรงไฟฟ้าโครงการแรกของกลุ่มบรษิทัฯ คอื โครงการโรงไฟฟ้า 

ABP1 เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วม ซึง่ไดเ้ปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์ในปี 2541 และ ขยายการ

ลงทนุอยา่งต่อเนื่องตามตารางแสดงเหตุการณ์ส าคญัต่างๆ ของ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ดงันี้ 

พ.ศ. 2536  บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จดัตัง้ในชื่อ "บรษิทั บอร์เนียว (1993) จ ากดั" 

มทีุนจดทะเบยีน 100,000 บาท แบ่งออกเป็น 1,000 หุน้ มลูค่า

หุน้ละ 100 บาท 

พ.ศ. 2539  กลุ่มบริษัทฯ ได้ร ับคัดเลือกให้เข้าท าสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

ภายใต้โครงการรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP ส าหรับโครงการ

โรงไฟฟ้า ABP1 

พ.ศ. 2540 - 2541  บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เพิม่ทุนจดทะเบยีนจ านวน 709,500,000 บาท 

โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทนุ 7,095,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้

ละ 100 บาท ส่งผลใหทุ้นจดทะเบยีนเพิม่ขึน้จากเดมิ 100,000 

บาท เป็น 709,600,000 บาท เพือ่ขยายกจิการ 

พ.ศ. 2541  กลุ่มบริษัทฯ ได้ร ับคัดเลือกให้เข้าท าสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

ภายใต้โครงการรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP ส าหรับโครงการ

โรงไฟฟ้า ABP2 

  โครงการโรงไฟฟ้า ABP1 ไดเ้ริม่เปิดด าเนินการเชงิพาณิชย ์(ซึง่

มกี าลงัการผลติไฟฟ้าตดิตัง้จ านวน 166.4 เมกะวตัต)์ 

พ.ศ. 2542  โครงการโรงไฟฟ้า APB ได้เปิดด าเนินการเชงิพาณิชย ์(ซึ่งมี

ก าลงัการผลติไฟฟ้าตดิตัง้จ านวน 13.0 เมกะวตัต)์ 

พ.ศ. 2542 - 2544  บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เพิม่ทุนจดทะเบยีนจ านวน 140,400,000 บาท 

โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทนุ 1,404,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้

ละ 100 บาท ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจากเดิม 

709,600,000 บาท เป็น 850,000,000 บาท เพื่อขยายกจิการ
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โครงการโรงไฟฟ้า 

พ.ศ. 2544  โครงการโรงไฟฟ้า ABP2 ได้เปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์ (ซึ่งมี

ก าลงัการผลติไฟฟ้าตดิตัง้จ านวน 171.2 เมกะวตัต)์ 

พ.ศ. 2552  กลุ่มบริษัทฯ ได้รบัคัดเลือกให้เข้าท าสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 4 

ฉบบั ภายใต้โครงการรบัซื้อไฟฟ้าจาก SPP ส าหรบัโครงการ

โรงไฟฟ้า ABP3, ABPR1, ABPR2 และ BIP1 

พ.ศ. 2553  กลุ่มบริษัทฯ ได้รบัคัดเลือกให้เข้าท าสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 9 

ฉบบั ภายใต้โครงการรบัซื้อไฟฟ้าจาก SPP ส าหรบัโครงการ

โรงไฟฟ้า ABP4, ABP5, ABPR3, ABPR4, ABPR5, BIP2, 

BPWHA1, BGPR1, และ BGPR2  

พ.ศ. 2554  บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เปลีย่นชือ่เป็น “บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั” 

พ.ศ. 2555  โครงการโรงไฟฟ้า ABP3 ได้เปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์ (ซึ่งมี

ก าลงัการผลติไฟฟ้าตดิตัง้จ านวน 132.5 เมกะวตัต)์ 

พ.ศ. 2556  โครงการโรงไฟฟ้า ABPR2 ไดเ้ปิดด าเนินการเชงิพาณิชย ์(ซึง่มี

ก าลงัการผลติไฟฟ้าตดิตัง้จ านวน 124.4 เมกะวตัต)์ 

  กลุ่มบริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหน่วยลงทุนของ ABPIF  

ใหแ้กป่ระชาชนเป็นครัง้แรกในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

  โครงการโรงไฟฟ้า ABPR1 ไดเ้ปิดด าเนินการเชงิพาณิชย ์(ซึง่มี

ก าลงัการผลติไฟฟ้าตดิตัง้จ านวน 123.3 เมกะวตัต)์ 

พ.ศ. 2557  บ.ีกรมิ เพาเวอร์ ได้เขา้ซื้อกจิการโครงการโรงไฟฟ้า BPLC1 

(ซึ่งมกี าลงัการผลติไฟฟ้าตดิตัง้จ านวน 103.0 เมกะวตัต์) และ

โครงการโรงไฟฟ้า BPLC2 (ซึ่งมีก าลังการผลิตไฟฟ้าติดตัง้

จ านวน 56.1 เมกะวตัต)์ จากไซม ์ดารบ์ี ้เอนเนอรจ์ ี

พ.ศ. 2558  โครงการโรงไฟฟ้า BIP1 ได้เปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์ (ซึ่งมี

ก าลงัการผลติไฟฟ้าตดิตัง้จ านวน 114.6 เมกะวตัต)์ 

 บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ไดเ้ขา้ท าบนัทกึขอ้ตกลงกบั บรษิทั เอสว ีกรุ๊ป 

จ ากดั หนึ่งในบรษิทัวิศวกรรมชัน้น าในประเทศลาว  เกีย่วกบั
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การร่วมลงทุนของทาง บี.กรมิ เพาเวอร์ ในโครงการโรงไฟฟ้า

พลงัน ้าเซน ้าน้อย 2 และโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้าเซกะต า 1  

  บี.กริม เพาเวอร์ เพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 2,930,000,000 

บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิม่ทุน 29,300,000 หุ้น มูลค่าที่

ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท ส่งผลใหทุ้นจดทะเบยีนเพิม่ขึน้จากเดมิ 

850,000,000 บาท เป็น 3,780,000,000 บาท เพื่อระดมทุน

เพิม่เตมิในการขยายกจิการ 

  บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ไดเ้ขา้ท าบนัทกึขอ้ตกลงกบับรษิทั ดาวสวรรค ์

จ ากดั และ บรษิทั เอสว ีกรุ๊ป จ ากดั เกีย่วกบัการร่วมลงทุนของ 

บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ในโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้าเพิม่เตมิ ซึง่ไดแ้ก ่

โครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้าน ้าแจ 1 โครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้าน ้า

คาว 1 น ้าคาว 2 น ้าคาว 3 น ้าคาว 4 และน ้าคาว 5  

  โครงการโรงไฟฟ้า ABP4 ไดเ้ปิดด าเนินการเชงิพาณิชย ์(ซึง่มี

ก าลงัการผลติไฟฟ้าตดิตัง้จ านวน 131.1 เมกะวตัต)์ 

  โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ จ านวน 14 โครงการ

ของกลุ่มบรษิทัฯ ไดเ้ปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์ (ซึง่มกี าลงัการ

ผลติไฟฟ้าตดิตัง้รวมทัง้สิน้จ านวน 106.2 เมกะวตัต)์ 

พ.ศ. 2559  โครงการโรงไฟฟ้า BIP2 ไดเ้ปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์ (ซึง่มี

ก าลงัการผลติไฟฟ้าตดิตัง้จ านวน 114.6 เมกะวตัต)์ 

  โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ BGPSK ได้เปิด

ด าเนินการเชงิพาณิชย์ (ซึง่มกี าลงัการผลติไฟฟ้าตดิตัง้จ านวน 

8.0 เมกะวตัต)์ 

 โครงการโรงไฟฟ้า ABP5 ไดเ้ปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์ (ซึง่มี

ก าลงัการผลติไฟฟ้าตดิตัง้จ านวน 131.1 เมกะวตัต)์ 

  วนัที ่9 กนัยายน 2559 บ.ีกรมิ เพาเวอร ์แปรสภาพเป็นบรษิทั

มหาชนจ ากัด และเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท บี.กริม เพาเวอร ์

จ ากดั (มหาชน)” 
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  วนัที ่9 กนัยายน 2559 บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เปลีย่นแปลงมลูค่าหุน้

ทีต่ราไว ้จากหุน้ละ 100 บาท เป็นหุน้ละ 2 บาท และเพิม่ทุนจด

ทะเบยีนจ านวน 1,620,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามญั

เพิม่ทุน 810,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 2 บาท 

ส่งผลให้ทุนจดทะเบยีนเพิม่ขึน้จากเดมิ 3,780,000,000 บาท 

เป็น 5,400,000,000 บาทเพื่อเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนเป็นครัง้

แรก (Initial Public Offering) 

 โครงการโรงไฟฟ้า BPWHA1 ได้เปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์ 

(ซึง่มกี าลงัการผลติไฟฟ้าตดิตัง้จ านวน 130.2 เมกะวตัต)์ 

พฒันาการในปีท่ีผา่นมา  

พ.ศ. 2560 

 

 วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากัด 

(มหาชน) ท าการซื้อขายหลกัทรพัย์วนัแรกในตลาดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทย 

 โครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้า XXHP ไดเ้ปิดด าเนินการเชงิพาณิชย ์

(ซึง่มกี าลงัการผลติไฟฟ้าตดิตัง้จ านวน 20.1 เมกะวตัต)์ 

 บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ป็นผูม้สีทิธเิขา้ท าสญัญา

ซือ้ขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย จ านวนรวม 7 โครงการ 

ก าลงัการผลติรวม 30.83 เมกะวตัต์ ในโครงการผลติไฟฟ้าจาก

พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพื้นดินส าหรับหน่วยงาน

ราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2560 
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1.4 โครงสรา้งการถือหุ้นของกลุ่มบริษทัฯ 
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โครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทัฯ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบรษิทัฯ มโีครงการโรงไฟฟ้าทีไ่ดเ้ปิดด าเนินการเชงิพาณิชยแ์ลว้จ านวน 27 โครงการในประเทศไทย  1 โครงการในประเทศเวยีดนาม 

และ 2 โครงการในสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ผา่นการถอืหุน้ในบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่มคา้ โดยมกี าลงัการผลติไฟฟ้าตดิตัง้รวม 1,645.8 เมกะวตัต ์ (ก าลงัการ

ผลติไฟฟ้าตดิตัง้ตามสดัสว่นความเป็นเจา้ของรวม 934.2 เมกะวตัต์)  

ขอ้มลูเกีย่วกบัโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบรษิทัฯ ทีไ่ดเ้ปิดด าเนินการเชงิพาณิชย ์ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 สามารถสรปุไดด้งัต่อไปนี้ 

โครงการโรงไฟฟ้า 
บริษทัเจ้าของ
โครงการ 

ก าลงัการผลิตติดตัง้ สดัส่วนความเป็น
เจ้าของในเชิง
เศรษฐกิจ 
(ร้อยละ)1 

ก าลงัการผลิตติดตัง้ตามสดัส่วน
ความเป็นเจ้าของ 

ประเภทเช้ือเพลิง 
วนัท่ีเปิดด าเนินการ

เชิงพาณิชย ์ไฟฟ้า 
(เมกะวตัต)์ 

ไอน ้า 
(ตนัต่อชัว่โมง) 

ไฟฟ้า 
(เมกะวตัต)์ 

ไอน ้า 
(ตนัต่อชัว่โมง) 

นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบรีุ  
อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์1 ABP1 166.4 30.0 15.3 25.5 4.6 ก๊าซธรรมชาต ิ 17 กนัยายน 2541 
อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์2  ABP2 171.2 30.0 15.3 26.3 4.6 ก๊าซธรรมชาต ิ 28 กนัยายน 2544 
อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์3  ABP3 132.5 30.0 60.7 80.5 18.2 ก๊าซธรรมชาต ิ 1 ตุลาคม 2555 
อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์4  ABP4 131.1 30.0 55.5 72.7 16.6 ก๊าซธรรมชาต ิ 15 พฤศจกิายน 2558 
อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์5 ABP5 131.1 30.0 55.5 72.7 16.6 ก๊าซธรรมชาต ิ 1 มถุินายน 2559 
นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิต้ี จงัหวดัระยอง  
อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 1 ABPR1 123.3 30.0 61.7 76.1 18.5 ก๊าซธรรมชาต ิ 1 พฤศจกิายน 2556 
อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 2 ABPR2 124.4 30.0 61.7 76.8 18.5 ก๊าซธรรมชาต ิ 21 มถุินายน 2556 
นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั จงัหวดัชลบรีุ  
บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(แหลมฉบงั) 1 BPLC1 103.0 50.0 100.0 103.0 50.0 ก๊าซธรรมชาต ิ 16 กรกฎาคม 25442 

บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(แหลมฉบงั) 2 BPLC2 56.1 20.0 100.0 56.1 20.0 ก๊าซธรรมชาต ิ 20 กุมภาพนัธ ์25522 
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โครงการโรงไฟฟ้า 
บริษทัเจ้าของ
โครงการ 

ก าลงัการผลิตติดตัง้ สดัส่วนความเป็น
เจ้าของในเชิง
เศรษฐกิจ 
(ร้อยละ)1 

ก าลงัการผลิตติดตัง้ตามสดัส่วน
ความเป็นเจ้าของ 

ประเภทเช้ือเพลิง 
วนัท่ีเปิดด าเนินการ

เชิงพาณิชย ์ไฟฟ้า 
(เมกะวตัต)์ 

ไอน ้า 
(ตนัต่อชัว่โมง) 

ไฟฟ้า 
(เมกะวตัต)์ 

ไอน ้า 
(ตนัต่อชัว่โมง) 

สวนอตุสาหกรรมบางกะดี จงัหวดัปทุมธานี  
บ.ีกรมิ บไีอพ ีเพาเวอร ์1 BIP1 114.6 20.0 74.0 84.8 14.8 ก๊าซธรรมชาต ิ 29 เมษายน 2558 
บ.ีกรมิ บไีอพ ีเพาเวอร ์2 BIP2 114.6 20.0 74.0 84.8 14.8 ก๊าซธรรมชาต ิ 1 มกราคม 2559 

นิคมอตุสาหกรรมเหมราช จงัหวดัชลบรีุ 
บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ดบับลวิเอชเอ) 1 BPWHA1 130.2 30.0 75.0 97.6 22.5 ก๊าซธรรมชาต ิ 1 พฤศจกิายน 2559 
จงัหวดันครปฐม 
ไทรหลวง 2 BGYSP 8.0 - 49.0 3.9 - แสงอาทติย ์ 28 ธนัวาคม 2558 
ไทรหลวง 3 BGYSP 8.0 - 49.0 3.9 - แสงอาทติย ์ 28 ธนัวาคม 2558 
ไทรหลวง 9 BGYSP 7.2 - 49.0 3.5 - แสงอาทติย ์ 28 ธนัวาคม 2558 
ไทรหลวง 10 BGYSP 7.5 - 49.0 3.7 - แสงอาทติย ์ 28 ธนัวาคม 2558 
ไทรใหญ่หน้า BGYSP 8.0 - 49.0 3.9 - แสงอาทติย ์ 28 ธนัวาคม 2558 
ไทรมะนาว BGYSP 8.0 - 49.0 3.9 - แสงอาทติย ์ 28 ธนัวาคม 2558 
ไทรพุทรา BGYSP 8.0 - 49.0 3.9 - แสงอาทติย ์ 28 ธนัวาคม 2558 
ไทรลุย้รมิน ้า Solarwa 8.0 - 47.53 3.8 - แสงอาทติย ์ 28 ธนัวาคม 2558 
ไทรฉลวย 1 Solarwa 8.0 - 47.53 3.8 - แสงอาทติย ์ 28 ธนัวาคม 2558 
ไทรแสบ Solarwa 8.0 - 47.53 3.8 - แสงอาทติย ์ 17 ธนัวาคม 2558 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  
ไทรเสนา 2 BGYSP 5.0 - 49.0 2.4 - แสงอาทติย ์ 22 ธนัวาคม 2558 
จงัหวดัสระบรีุ 
บจีทีทีอีารอ์ ี2 Solarwa 8.0 - 47.53 3.8 - แสงอาทติย ์ 18 ธนัวาคม 2558 
บจีทีทีอีารอ์ ี3 Solarwa 6.5 - 47.53 3.1 - แสงอาทติย ์ 25 ธนัวาคม 2558 
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โครงการโรงไฟฟ้า 
บริษทัเจ้าของ
โครงการ 

ก าลงัการผลิตติดตัง้ สดัส่วนความเป็น
เจ้าของในเชิง
เศรษฐกิจ 
(ร้อยละ)1 

ก าลงัการผลิตติดตัง้ตามสดัส่วน
ความเป็นเจ้าของ 

ประเภทเช้ือเพลิง 
วนัท่ีเปิดด าเนินการ

เชิงพาณิชย ์ไฟฟ้า 
(เมกะวตัต)์ 

ไอน ้า 
(ตนัต่อชัว่โมง) 

ไฟฟ้า 
(เมกะวตัต)์ 

ไอน ้า 
(ตนัต่อชัว่โมง) 

บจีทีทีอีารอ์ ี1 TPS 8.0 - 47.53 3.8 - แสงอาทติย ์ 18 ธนัวาคม 2558 
จงัหวดัสระแก้ว 
บจีพีเีอสเค BGPSK 8.0 - 100.0 8.0 - แสงอาทติย ์ 27 เมษายน 2559 
นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิต้ี (เบียนหวั) ประเทศเวียดนาม 
อมตะ เพาเวอร์ (เบยีนหวั) APB 13.0 - 30.7 4.0 - น ้ามนัดเีซล 9 เมษายน 2542 
ประเทศสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 
โครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้าเซน ้าน้อย 
2 เซกะตมั 1 (2 โครงการ) 

XXHP 20.1 
 

- 70.0 14.7 
 

- พลงัน ้า 1 สงิหาคม 2560 

รวมก าลงัการผลิตติดตัง้  1,645.8 350.0  934.2 219.7   
1 ค านวณจากสดัส่วนการลงทุนโดยตรง และ/หรอื โดยออ้มของ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ในบรษิทัเจา้ของโครงการทีเ่ป็นเจา้ของโครงการโรงไฟฟ้า   
2 กลุ่มบรษิทัฯ ไดเ้ขา้ซื้อกจิการโครงการโรงไฟฟ้า BPLC1  และ BPLC2 ในเดอืนมถุินายน 2557 
3 BGSENA (ซึง่เป็นบรษิทัร่วมคา้ที ่บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ถอืหุน้อยู่รอ้ยละ 49.0) ถอืหุน้บุรมิสทิธใิน Solarwa และ TPS ซึ่งหุน้บุรมิสทิธดิงักล่าวก าหนดให ้BGSENA มสีทิธไิดร้บัเงนิปันผลในอตัรารอ้ยละ 97.0 ของ

เงนิปันผลจ่ายทัง้หมด ดงันัน้ท าให ้BGSENA จงึเป็นเจา้ของโครงการโรงไฟฟ้าของ Solarwa และ TPS ในเชงิเศรษฐกจิจ านวนรอ้ยละ 97.0 
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โครงการโรงไฟฟ้าท่ีอยู่ระหว่างการก่อสรา้งหรอืการพฒันา 

โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่ระหว่างการก่อสรา้งหรอืการพฒันา หมายถงึ โครงการโรงไฟฟ้าทีม่กีารท าสญัญาซื้อขายไฟฟ้าหรอืหนังสอืยนืยนัว่าจะมกีารท าสญัญาซื้อ

ขายไฟฟ้ากบั กฟผ. กฟภ. กฟน. EDL หรอืหน่วยงานทางการอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งแล้ว ทัง้นี้ประมาณการก าลงัการผลติ สดัส่วนความเป็นเจา้ของ และก าหนดวนัเปิด

ด าเนินการเชงิพาณิชยอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงระหว่างการพฒันาตามความเหมาะสมของโครงการ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบรษิทัฯ มโีครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่ระหว่างก่อสรา้งหรอืการพฒันา จ านวน 24 โครงการ ซึง่มกี าลงัการผลติไฟฟ้าตดิตัง้รวม 867.3 

เมกะวตัต ์แบ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยูร่ะหว่างการกอ่สรา้งหรอืการพฒันาใหม ่21 โครงการ ก าลงัการผลติไฟฟ้าตดิตัง้รวม 798.3 เมกะวตัต์ และโครงการโรงไฟฟ้าใหม่

เพือ่ทดแทนโครงการโรงไฟฟ้าเดมิ 3 โครงการ ก าลงัการผลติไฟฟ้าตดิตัง้รวม 565.7 เมกะวตัต์ และมโีครงการโรงไฟฟ้าทีก่ าลงัจะหมดอายุ ก าลงัการผลติไฟฟ้าตดิตัง้รวม 

496.7 เมกะวตัต ์ 

ตารางแสดงภาพรวมของโครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยูร่ะหว่างการกอ่สรา้งหรอืการพฒันาของกลุ่มบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

โครงการโรงไฟฟ้า 
 

บริษทัเจ้าของ
โครงการ 

ประมาณการก าลงัการผลิต
ติดตัง้ สดัส่วนความเป็น

เจ้าของในเชิง
เศรษฐกิจ (ร้อยละ)1 

ประมาณการก าลงัการผลิตติดตัง้
ตามสดัส่วนความเป็นเจ้าของ2 

ประเภทเช้ือเพลิง 
ก าหนดวนัเปิด
ด าเนินการเชิง

พาณิชย ์
ไฟฟ้า 

(เมกะวตัต)์ 
ไอน ้า 

(ตนัต่อชัว่โมง) 
ไฟฟ้า 

(เมกะวตัต)์ 
ไอน ้า 

(ตนัต่อชัว่โมง) 

นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิต้ี จงัหวดัระยอง 
อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 3 ABPR3 133.0 30.0 55.5 73.8 16.6 ก๊าซธรรมชาต ิ 1 กุมภาพนัธ ์2561 
อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 4 ABPR4 133.0 30.0 55.5 73.8 16.6 ก๊าซธรรมชาต ิ 1 มถุินายน 2561 
อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 5 ABPR5 133.0 30.0 55.5 73.8 16.6 ก๊าซธรรมชาต ิ 1 ตุลาคม 2561 
นิคมอตุสาหกรรม วี.อาร.์เอม็. ราชบรีุ จงัหวดัราชบรีุ  
บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ราชบุร)ี 1 BGPR1 120.0 30.0 100.03 120.0 30.0 ก๊าซธรรมชาต ิ 1 มถุินายน 2564 
บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ราชบุร)ี 2 BGPR2 120.0 30.0 100.03 120.0 30.0 ก๊าซธรรมชาต ิ 1 ตุลาคม 2564 
จงัหวดัมกุดาหาร 
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โครงการโรงไฟฟ้า 
 

บริษทัเจ้าของ
โครงการ 

ประมาณการก าลงัการผลิต
ติดตัง้ สดัส่วนความเป็น

เจ้าของในเชิง
เศรษฐกิจ (ร้อยละ)1 

ประมาณการก าลงัการผลิตติดตัง้
ตามสดัส่วนความเป็นเจ้าของ2 

ประเภทเช้ือเพลิง 
ก าหนดวนัเปิด
ด าเนินการเชิง

พาณิชย ์
ไฟฟ้า 

(เมกะวตัต)์ 
ไอน ้า 

(ตนัต่อชัว่โมง) 
ไฟฟ้า 

(เมกะวตัต)์ 
ไอน ้า 

(ตนัต่อชัว่โมง) 

บ่อทอง วนิดฟ์ารม์ (2 โครงการ)  BW 16.0 - 92.2 14.8 - พลงังานลม 1 กนัยายน 2563 

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตัง้บนพืน้ดินส าหรบัหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร 
โครงการร่วมลงทุนกบั อผศ.  
(4 โครงการ) 

BGRIM 
18.6 - 100.0 18.58 - พลงังานแสงอาทติย ์ ธนัวาคม 2561 

โครงการร่วมลงทุนกบั อผศ. BGPSP 5.0 - 100.0 5.0 - พลงังานแสงอาทติย ์ ธนัวาคม 2561 
โครงการทีเ่ป็นผูส้นบัสนุนสหกรณ์
ภาคการเกษตร 

BSP  
(Chon Daen) 

2.2 - 100.0 2.2 - พลงังานแสงอาทติย ์ ธนัวาคม 2561 

โครงการทีเ่ป็นผูส้นบัสนุนสหกรณ์
ภาคการเกษตร 

BSP  
(Chai Badan) 

5.0 - 100.0 5.0 - พลงังานแสงอาทติย ์ ธนัวาคม 2561 

นิคมอตุสาหกรรมราชบรีุ จงัหวดัราชบรีุ 
น ้าแจ 1 Nam Che 15.0 - 72.0 10.8 - พลงัน ้า ไตรมาส 4 ปี 2561 
น ้าคาว 1 Nam Khao 1 15.0 - 72.0 10.8 - พลงัน ้า ไตรมาส 4 ปี 2562 
น ้าคาว 2 Nam Khao 2 15.0 - 72.0 10.8 - พลงัน ้า ไตรมาส 4 ปี 2562 
น ้าคาว 3 Nam Khao 3 15.0 - 72.0 10.8 - พลงัน ้า ไตรมาส 4 ปี 2562 
น ้าคาว 4 Nam Khao 4 15.0 - 72.0 10.8 - พลงัน ้า ไตรมาส 4 ปี 2562 
น ้าคาว 5 Nam Khao 5 7.5 - 72.0 5.4 - พลงัน ้า ไตรมาส 4 ปี 2562 
ทดัสะกอย Tadsakoi 30.0 - 70.0 21.0 - พลงัน ้า ไตรมาส 4 ปี 2564 
รวมก าลงัการผลิตติดตัง้  798.3 150.0  587.4 109.8   
1   ค านวณจากสดัส่วนการลงทุนโดยตรง และ/หรอื โดยออ้มของ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์
2  ประมาณการก าลงัการผลติไฟฟ้าตดิตัง้ตามสดัส่วนความเป็นเจา้ของ ค านวณจากผลคณูของประมาณการก าลงัการผลติตดิตัง้ของโรงไฟฟ้ากบัจ านวนสดัส่วนความเป็นเจา้ของในเชงิเศรษฐกจิของโครงการ 
3 ในขณะนี้ BGPR1 กบั BGPR2 เป็นบรษิทัในเครอืของ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์อยา่งไรกต็าม บ.ีกรมิ เพาเวอร ์อาจจะขายหุน้บางส่วนซึง่ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ถอืใน BGPR1 กบั BGPR2 ใหก้บันกัลงทุนผูถ้อืหุน้สว่นน้อย 
 ซึง่อาจรวมถงึเจา้ของนิคมอุตสาหกรรมทีโ่รงไฟฟ้าตัง้อยู่ 
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โครงการโรงไฟฟ้าท่ีสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าส้ินสุดอายุสญัญาก่อนปี 2565 และโครงการโรงไฟฟ้าสรา้งใหม่เพื่อทดแทนโครงการโรงไฟฟ้าเดิม 

  บรษิทัฯ มโีครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มทีส่ญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบั กฟผ. สิน้สดุอายสุญัญากอ่นปี 2565 อยู ่ 3 โครงการ และมแีผนสรา้งโครงการโรงไฟฟ้า
ใหมเ่พือ่ทดแทนโครงการโรงไฟฟ้าเดมิตามรา่งประกาศ กกพ. เรือ่งประกาศเชญิชวนการรบัซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้าขนาดเลก็ประเภท Firm ระบบ Cogeneration ทีจ่ะ
สิน้สดุอายสุญัญาในปี 2562-2568 ทัง้นี้ประมาณการก าลงัการผลติ สดัสว่นความเป็นเจา้ของ และก าหนดวนัเปิดด าเนินการเชงิพาณิชยอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงระหวา่งการ
พฒันาตามความเหมาะสมของโครงการ 

โครงการโรงไฟฟ้า 
บริษทัเจ้าของ
โครงการ 

ก าลงัการผลิตไฟฟ้าท่ีสญัญาส้ินสดุอายกุ่อนปี 2565 ก าลงัการผลิตไฟฟ้าท่ีสร้างใหม่ / ใช้งานต่อ 

ก าลงัการผลิต
ติดตัง้ 

(เมกะวตัต)์ 

สดัส่วนความเป็น
เจ้าของ 
(ร้อยละ) 

ก าลงัการผลิต
ตามส่วนของ

เจ้าของ 
(เมกะวตัต)์ 

วนัท่ีสญัญาส้ินสดุ
อายุ 

ก าลงัการผลิต
ติดตัง้ 

(เมกะวตัต)์ 

สดัส่วนความเป็น
เจ้าของ 
(ร้อยละ) 

ก าลงัการผลิต
ตามส่วนของ

เจ้าของ 
(เมกะวตัต)์ 

นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบรีุ  
อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์1 ABP1 (166.4) 15.3 (25.5) 16 กนัยายน 2562 150.0 51.22 76.8 
อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์2  ABP2 (111.6)  15.3 (17.1) 27 กนัยายน 2565 150.0 51.22 76.8 
อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์2  
(ส่วนใชง้านต่อ)1 

ABP2 (59.6) 15.3 (9.1)  59.6 51.22 30.5 

นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั จงัหวดัชลบรีุ  
บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(แหลมฉบงั) 1 BPLC1 (103.0) 100.0 (103.0) 15 กรกฎาคม 2565 150.0 100.0 150.0 

บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(แหลมฉบงั) 21 BPLC2 (56.1) 100.0 (56.1) - 56.1 100.0 56.1 
รวมก าลงัการผลิตติดตัง้   (496.7) 100.0 (210.8)  565.7  390.2 
รวมก าลงัการผลิตติดตัง้ส่วนเพ่ิม      69.0  179.4 
1 บนสมมตฐิานที ่ABP2 ยงัเดนิเครือ่งผลติไฟฟ้าเดมิบางส่วนจ านวน 59.6 เมกะวตัต์และ BPLC2 ยงัเดนิเครือ่งผลติไฟฟ้าเตม็ก าลงัการผลติ 56.1 เมกะวตัตต์ามล าดบั (ซึง่เป็นเครือ่งผลติไฟฟ้าทีเ่ปิดด าเนินเครือ่ง

ปี พ.ศ. 2552) หลงัจากโรงไฟฟ้าใหมเ่ปิดด าเนินเครือ่งเชงิพาณชิย ์ปัจจุบนัโรงไฟฟ้า ABP2 มกี าลงัการผลติตดิตัง้ทัง้หมด 171.2 เมกะวตัต ์
2 ภายหลงัจากทีส่ญัญาโอนสทิธใินการรบัรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าของ ABP1 ABP2 กบั ABPIF สิน้สุดลง บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จะมสีดัส่วนความเจา้ของในเชงิเศรษฐกจิใน ABP1 และ ABP2 เพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 51.2 

จากเดมิรอ้ยละ 15.3
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2. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

โครงสรา้งรายได้ 

ธุรกจิหลกัของกลุ่มบรษิทัฯ คอื (1) การผลติและขายไฟฟ้าใหก้บั กฟผ. กฟภ. และลูกคา้อุตสาหกรรม 

(2) การผลิตและขายไอน ้าให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม  (3) รายได้อื่นจากการขายและการให้บริการ                         

ซึง่มรีายละเอยีดตามตาราง ดา้นล่างนี้ 
 ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2558 2559 2560 

(ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) 

รายไดก้ารขายไฟฟ้า  
รายไดก้ารขายไฟฟ้าให ้กฟผ.  12,558 52.4 16,933 61.0 19,354 61.5 
รายไดก้ารขายไฟฟ้าใหล้กูคา้อุตสาหกรรมใน
ประเทศไทย 

8,550 35.7 8,489 30.6 9,394 29.8 

รายไดก้ารขายไฟฟ้าใหล้กูคา้อุตสาหกรรมใน
ประเทศเวยีดนาม 

1,051 4.4 1,217 4.4 1,189 3.8 
 

รายไดก้ารขายไฟฟ้าให ้กฟภ. - - 44 0.2 65 0.2 
รายไดก้ารขายไฟฟ้าใหก้ารไฟฟ้าลาว - - - - 107 0.3 

รวมรายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 22,159 92.5 26,683 96.2 30,109 95.6 

รวมรายไดจ้ากการขายไอน ้า 694 2.9 539 1.9 529 1.7 

รายไดอ้ื่นจากการขายและการใหบ้รกิาร1 1,090 4.6 524 1.9 843 2.7 
รายได้จากการขายและการให้บริการ2

 23,943 100.00 27,747 100.0 31,482 100.0 
1 รายได้อื่นจากการขายและการให้บริการ ประกอบด้วย 1) ค่าธรรมเนียมที่เรยีกเก็บจากบริษัทร่วมค้า (ได้แก่ BGSENA BGYSP 

Solarwa และ TPS) เช่น การบรกิารทางบญัชทีี่จดัท าใหบ้รษิทัร่วมค้า 2) รายได้จากการให้บรกิารด้านการจดัท าเงนิเดอืน (payroll 
services) ใหแ้ก่บรษิทัอื่นในกลุ่ม บ.ีกรมิ ทีอ่ยู่นอกกลุ่มบรษิทัฯ และ 3) รายไดจ้ากการก่อสรา้งภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน 

2 รายได้จากการขายและการให้บรกิารทัง้หมดอาจไม่ตรงกบัผลรวมทัง้หมดของตวัเลขทีแ่สดงในตาราง เนื่องจากการปัดทศนิยมเป็น
หน่วยลา้นบาท 

2.1 ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
2.1.1 ธรุกิจผลิตและขายไฟฟ้าและไอน ้า 

  การขายไฟฟ้า 

กลุ่มบรษิทัฯ ผลติพลงังานไฟฟ้าเพื่อขายใหก้บั กฟผ. ลูกคา้อุตสาหกรรม กฟภ. และ EDL โดย ขาย

พลงังานไฟฟ้าทีผ่ลติจากโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วมใหก้บั กฟผ. ภายใตโ้ครงการรบัซื้อไฟฟ้าจาก SPP โดย 

กฟผ. เป็นผูร้บัซือ้ไฟฟ้ารายใหญ่ของประเทศไทย และพลงังานไฟฟ้าทีข่ายใหแ้ก ่กฟผ. นัน้จะถูกส่งผ่านระบบส่ง

ไฟฟ้าของ กฟผ. ซึ่งมโีครงข่ายครอบคลุมทัว่ประเทศ เพื่อขายต่อใหก้บั กฟภ. และ กฟน. เพื่อจดัส่งพลงังาน

ไฟฟ้าเหล่านี้ต่อไปยงัผูบ้รโิภคทัง้ภาคครวัเรอืนและภาคอุตสาหกรรมทัว่ประเทศ  ส่วนก าลงัการผลติส่วนทีเ่หลอื 

จะขายใหก้บัลกูคา้อตุสาหกรรมโดยตรง  
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สว่นพลงังานไฟฟ้าทีผ่ลติจากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยซ์ึง่เป็น VSPP และพลงังานไฟฟ้าที่

ผลติได้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม (เมื่อโครงการโรงไฟฟ้าดงักล่าวสามารถเปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์) 

กลุ่มบรษิทัฯ ขายใหก้บั กฟภ. และโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้าในประเทศลาวกลุ่มบรษิทัฯ ขายใหก้บั EDL  
การขายไอน ้า 

กลุ่มบรษิทัฯ ขายไอน ้าใหแ้ก่ลูกคา้อุตสาหกรรมผ่านระบบส่งไอน ้าซึง่เชื่อมต่อไปยงัลูกคา้โดยตรง กลุ่ม

บรษิทัฯ สามารถผลติไอน ้าทีค่วามดนัหลายระดบั ซึง่เหมาะส าหรบักระบวนการทางอตุสาหกรรมหลายประเภท  

 
2.1.2 กระบวนการผลิต  

(1) กระบวนการผลิตไฟฟ้าและไอน ้า  

(ก) กระบวนการผลิตไฟฟ้าและไอน ้า โดยพลงัความรอ้นรว่ม  

 
กระบวนการผลติโดยพลงัความรอ้นร่วมประกอบดว้ย เครื่องกงัหนัก๊าซ หมอ้ไอน ้าแรงดนัสงู และเครื่อง

ผลติไฟฟ้ากงัหนัไอน ้า ทีท่ างานรว่มกนัอยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยมกีระบวนการผลติดงันี้ 

1. เครื่องกงัหนัก๊าซ ดูดอากาศผ่านระบบกรองอากาศ และระบบลดความรอ้นหรอืระบบเพิม่ความรอ้นให้

อากาศ ซึง่อากาศจะถกูท าใหส้ะอาดและมอีุณหภูมติามทีต่อ้งการก่อนทีจ่ะผ่านต่อไปยงัเครื่องอดัอากาศ

ซึง่อากาศจะถูกอดัใหป้รมิาตร ความดนัและอุณหภูมสิูงขึน้และจะไปผสมกบัเชื้อเพลงิ (ก๊าซธรรมชาติ

หรอืน ้ามนัดเีซล) ในอตัราสว่นทีเ่หมาะสมในหอ้งเผาไหมซ้ึง่จะมกีารสนัดาปเกดิขึน้ 
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2. ก๊าซรอ้นทีเ่กดิจากการเผาไหมจ้ะมอีุณหภูมแิละแรงดนัทีส่งูมากจะไหลผ่านใบพดัของเครื่องกงัหนัก๊าซ 

กระบวนการนี้จะท าใหใ้บพดัหมุนซึ่งจะเปลี่ยนพลงัจากการหมุนไปเป็นกระแสไฟฟ้าผ่านเครื่องก าเนิด

ไฟฟ้าทีต่่ออยูบ่นเพลาเดยีวกนั  

3. หมอ้ไอน ้าแรงดนัสงูจะน าเอาความรอ้นทีค่งเหลอือยูจ่ากก๊าซรอ้นหลงัผา่นออกจากเครือ่งกงัหนัก๊าซไปใช้

เพิม่ความรอ้นใหก้บัน ้าภายในหมอ้ตม้ไอน ้าจนท าใหน้ ้าเปลีย่นสถานะเป็นไอน ้าทีม่แีรงดนัและอุณหภูมิ

สงูหลงัจากนัน้ก๊าซรอ้นเหล่านี้จะถกูปล่อยทิง้ไปทางปล่องไอเสยี ภายในหมอ้ตม้ไอน ้าแรงดนัสงูเมื่อมไีอ

น ้าไหลออกไปกจ็ะท าใหร้ะดบัน ้าในหม้อต้มไอน ้าลดลงระบบควบคุมจ าเตมิน ้าบรสิุทธิเ์ขา้มาใหม่เพื่อ

รกัษาระดบัน ้าใหส้มดุลย ์โดยน ้าบรสิทุธิท์ีเ่ตมิเขา้มาจะไหลภายในทอ่โดยมก๊ีาซรอ้นจะไหลผ่านไปรอบๆ

ทอ่เหล่านี้และเพิม่ความรอ้นใหน้ ้าภายในทอ่จนกลายเป็นไอน ้า  

4. ไอน ้าจากหมอ้ไอน ้าแรงดนัสงูจะไปยงัเครือ่งกงัหนัไอน ้า 

5. ไอน ้าจะไปหมนุกงัหนัไอน ้าซึง่จะไปหมนุเครือ่งก าเนิดไฟทีต่ดิไวด้ว้ยกนัท าใหไ้ดก้ระแสไฟฟ้าเกดิขึน้ 

6. ไอน ้าแรงดนัสูงทีผ่่านการใชง้านภายในเครื่องกงัหนัไอน ้าแลว้บางส่วนจะถูกแยกออกมาในระยะกลาง

ของเครือ่งกงัหนัไอน ้าแลว้จะถกูปรบัแรงดนัและอณุหภมูเิพือ่น าไปสง่ใหแ้กล่กูคา้ตามทีต่อ้งการ  

7. ไอน ้าทีอ่อกจากเครือ่งกงัหนัไอน ้าแลว้จะไปยงัเครือ่งควบแน่นและท าใหเ้ยน็ลงโดยมนี ้าจากระบบระบาย

ความรอ้นมาถ่ายเทความรอ้นออกไปและส่งความรอ้นนัน้ไปท าการลดอุณหภุมิทีห่อระบายความรอ้น

กระบวนการนี้จะท าใหไ้อน ้าทีผ่า่นเครือ่งควบแน่นกลายเป็นน ้าส าหรบัใชง้านอกีรอบและส่งไปยงัหมอ้ตม้

ไอน ้าทีเ่ป็นการใชน้ ้าหมนุเวยีนในระบบการผลติไอน ้า  

จากกระบวนการผลติดงักล่าว โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วมโคเจนเนอเรชัน่ทัง้หมดของกลุ่ม

บรษิทัฯ จงึสามารถผลติไดท้ัง้ไฟฟ้าและไอน ้าเพือ่สง่จ่ายใหก้บัการไฟฟ้า และลกูคา้ภายในนิคมอตุสาหกรรม 
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(ข) กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์

 

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ัง้หมดของกลุ่มบรษิทัฯ ใชเ้ทคโนโลย ีPV โดยแผงผลติไฟฟ้า

จากพลงังานแสงอาทติย์จะรบัพลงังานจากแสงอาทติย์และเปลี่ยนพลงังานแสงอาทติย์ไปเป็นไฟฟ้ากระแสตรง 

โดยมกีระบวนการผลติดงันี้  

1. ชดุของแผงพลงังานแสงอาทติยจ์ะถูกรวบรวมและตดิตัง้ใหเ้ป็นกลุ่มเพื่อสรา้งกระแสไฟฟ้าใหไ้ดป้รมิาณ

ตามตอ้งการ  

2. กระแสไฟฟ้าทีผ่ลติได้จะถูกส่งออกไปรวมกนัเพื่อรวบรวมใหม้ปีรมิาณกระแสทีสู่งขึน้ก่อนทีจ่ะส่งไปยงั

เครือ่งแปลงกระแสไฟฟ้า  

3. เครือ่งแปลงกระแสไฟฟ้าจะเปลีย่นไฟฟ้าจากกระแสตรงไปเป็นไฟฟ้ากระแสสลบัเพื่อใหส้ามารถเชื่อมต่อ

กบัระบบไฟฟ้าทัว่ไปได ้ 

4. จากนัน้ตอ้งมกีารเพิม่แรงดนัไฟฟ้าโดยใชห้มอ้แปลงไฟฟ้าชนิดเพิม่แรงดนัเพื่อใหไ้ฟฟ้าทีไ่ดส้ามารถต่อ

กบัระบบสายสง่ของ กฟภ. ได ้
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(ค) กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลงัน ้า 

โครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้าของกลุ่มบรษิทัฯ ซึง่อยู่ระหว่างการก่อสรา้งและการพฒันาในประเทศลาวเป็น

โครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้าแบบผนัน ้า ซึง่ไมจ่ าเป็นตอ้งมอีา่งเกบ็น ้าเนื่องจากกระบวนการผลติจะใชน้ ้าทีไ่หลอยู่ใน

แมน่ ้าตามธรรมชาต ิโดยมกีระบวนการผลติดงันี้ 

  

1. โครงการเลอืกใชส้ถานทีต่ัง้โรงไฟ้ฟ้าทีม่คีวามแตกต่างของความสงูของพืน้ที ่เพื่อสรา้งพลงังานจากการ

ไหลของน ้า เพือ่ใชใ้นการขบัเคลื่อนกงัหนัน ้า 

2. น ้าต้นทางทีอ่ยู่ในระดบัสูงจะไหลผ่านท่อลงมาที่เครื่องกงัหนัน ้าที่อยู่ด้านล่าง โดยความแตกต่างของ

ความสงูจะเพิม่ความเรว็ในการไหลของน ้าท าใหม้พีลงังานจ านวนมากในการหมนุเครือ่งกงัหนัน ้า  

3. น ้าที่มคีวามเร็วจะผลกัดนัเครื่องกงัหนัน ้าให้หมุน พร้อมกบัหมุนเครื่องก าเนิดไฟฟ้าที่ต่ออยู่กบัแกน

เดยีวกนั 

4. ไฟฟ้าจะถูกผลติจากเครื่องก าเนิดไฟฟ้าและส่งไปทีห่มอ้แปลงไฟฟ้าเพื่อเพิม่แรงดนัไฟฟ้าก่อนทีจ่ะส่ง

กระแสไฟฟ้าเขา้ไปยงัระบบสายสง่ 
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(ง) กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานลม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมของกลุ่มบรษิทัฯ ซึง่ไดท้ าสญัญาซื้อขายไฟฟ้าและอยู่ระหว่างการพฒันา 

ตัง้อยูท่ีจ่งัหวดัมกุดาหาร โดยกงัหนัลมจะเชือ่มต่อกบัเครือ่งก าเนิดไฟฟ้า เมือ่กงัหนัลมหมนุจากพลงังานลม จะท า

ใหเ้ครือ่งก าเนิดไฟฟ้าผลติกระแสไฟฟ้าออกมาดว้ย 

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ  มกีารติดตัง้อุปกรณ์ควบคุมที่กงัหนัลม ซึ่งจะช่วยให้การผลิตกระแสไฟฟ้า

เป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ และสามารถควบคมุและสัง่การท างานโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม เพือ่ปรบัเปลีย่น

ใหเ้หมาะสมกบัสภาพภูมอิากาศทีเ่ปลี่ยนแปลง รวมทัง้การปิดการท างานขณะทีม่พีายุฝนฟ้าคะนองอย่างหนัก

และปรบัทศิทางของกงัหนัไปตามทศิทางของกระแสลมไดจ้ากระยะไกล 

(2) โครงสรา้งพืน้ฐานท่ีใช้ในการส่งและการจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน ้า 

(ก) กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ด า เนินการก่อสร้าง และบ ารุงรักษาระบบสายส่งไฟฟ้าและท่อ 

ไอน ้า ซึง่เป็นระบบสง่ไฟฟ้าและไอน ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบรษิทัฯ ไปยงัลกูคา้ 

(ข) พลงังานไฟฟ้าทีผ่ลติจากโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วมของกลุ่มบรษิทัฯ  ทุกโครงการ 

(ยกเวน้ BIP2) เพือ่ขายใหแ้ก ่กฟผ. จะถกูสง่ไปยงัโครงขา่ยส าหรบัการจ่ายไฟฟ้าผ่านทางสายส่ง 115 กโิลโวลต ์

ซึง่เชื่อมต่อกบัสถานีไฟฟ้าย่อยของ กฟภ. อย่างไรกต็าม แมว้่ากลุ่มบรษิทัฯ จะเป็นผูส้รา้งสายส่งไฟฟ้า แต่กลุ่ม

บรษิัทฯ เป็นเจ้าของสายส่งไฟฟ้าเฉพาะที่อยู่ภายในบรเิวณโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบรษิทัฯ เท่านั ้น โดย 

กฟภ. จะเป็นเจา้ของและเป็นผูบ้ ารงุรกัษาสายสง่ไฟฟ้าในบรเิวณระหว่างสถานีไฟฟ้า (terminal substation) ทีต่ัง้

อยูภ่ายในบรเิวณโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบรษิทัฯ จนไปถงึจุดทีเ่ชือ่มต่อกบั กฟภ.  

ส าหรบัพลงังานไฟฟ้าที ่BIP2 ผลติเพื่อขายใหแ้ก่ กฟผ. จะถูกส่งจ่ายไปยงัโครงข่ายไฟฟ้าส าหรบัการ

จ่ายไฟฟ้าผา่นทางสายสง่ไฟฟ้า 69 กโิลโวลต ์ซึง่เชือ่มต่อกบัสถานีไฟฟ้ายอ่ยของ กฟผ. ซึง่ในกรณีนี้กลุ่มบรษิทัฯ 

เป็นผูส้รา้งและบ ารงุรกัษาสายสง่ไฟฟ้าทัง้หมด 

(ค) พลงังานไฟฟ้าทีผ่ลติโดยโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วมของกลุ่มบรษิทัฯ เพื่อจ าหน่าย

ใหแ้ก่ลูกคา้อุตสาหกรรมจะถูกส่งไปยงัลูกคา้อุตสาหกรรม โดยตรงผ่านทางสายส่งไฟฟ้า 22 กโิลโวลต์หรอื 115 

กโิลโวลต์ ซึ่งกลุ่มบรษิัทฯ เป็นผูด้ าเนินการก่อสร้าง เป็นเจ้าของ และเป็นผู้บ ารุงรกัษา ส่วนไอน ้าทีผ่ลิตโดย

โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วมของกลุ่มบรษิัทฯ เพื่อขายใหแ้ก่ลูกคา้อุตสาหกรรม จะถูกส่งไปยงัลูกค้า

อตุสาหกรรมแต่ละรายโดยตรงผา่นทางทอ่ไอน ้าซึง่ทางกลุ่มบรษิทัฯ ด าเนินการสรา้ง เป็นเจา้ของ และบ ารงุรกัษา 

(ง) พลงังานไฟฟ้าทีผ่ลติโดยโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยเ์พือ่จ าหน่ายใหแ้ก ่กฟภ. จะถูก

ส่งไปยงัโครงขา่ยส าหรบัการจ่ายไฟฟ้าผ่านทางสายส่งไฟฟ้า 22 กโิลโวลต์ หรอื 115 กโิลโวลต์ ซึง่เชื่อมต่อกบั

สถานียอ่ยของ กฟภ. อย่างไรกต็าม ถงึแมว้่ากลุ่มบรษิทัฯ จะเป็นผูส้รา้งสายส่งไฟฟ้าเหล่านี้เอง แต่กลุ่มบรษิทัฯ 

เป็นเจา้ของสายส่งไฟฟ้าเหล่านี้เฉพาะบรเิวณภายในโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบรษิทัฯ เท่านัน้ และ กฟภ. จะ
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เป็นเจา้ของและเป็นผูบ้ ารุงรกัษาสายส่งไฟฟ้าในบรเิวณระหว่างสถานีไฟฟ้าย่อย (terminal substation) ทีต่ัง้อยู่

ภายในบรเิวณโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบรษิทัฯ ไปยงัจุดทีเ่ชือ่มต่อกบั กฟภ. 

(จ) ในประเทศเวยีดนาม กลุ่มบรษิทัฯ รบัซื้อไฟฟ้ามาจากบรษิทัย่อยของ EVN เพื่อน ามาขายต่อ

ใหแ้ก่ลูกคา้อุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ (เบยีนหวั) โดยส่งไฟฟ้าผ่านสายส่งไฟฟ้า 110 กโิล

โวลตแ์ละ 22 กโิลโวลต ์ทัง้นี้ กลุ่มบรษิทัฯ เป็นผูส้รา้ง เป็นเจา้ของ และเป็นผูบ้ ารุงรกัษาเฉพาะสายส่งไฟฟ้า 110 

กโิลโวลต์ แต่ส าหรบัสายส่งไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์นัน้ กลุ่มบริษัทฯ ได้เช่ามาต่อจากผู้จดัการหรอืเจ้าของนิคม

อตุสาหกรรม  

(ฉ) ในประเทศลาว ไฟฟ้าทีผ่ลติโดยโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้าเพื่อขายใหแ้ก่ EDL จะถูกส่งไปยงั

โครงขา่ยส าหรบัการจ่ายไฟฟ้าผ่านทางสายส่งไฟฟ้า 115 กโิลโวลต์ ซึง่ EDL จะเป็นเจา้ของสายส่งไฟฟ้า แม้ว่า

กลุ่มบรษิทัฯ จะเป็นผูส้รา้งสายสง่ไฟฟ้าเหล่านี้กต็าม 

(3) การด าเนินงานและการบ ารงุรกัษา  

ความสามารถในการด าเนินงานและการบ ารุงรกัษา (O&M) ของกลุ่มบรษิทัฯ ท าใหก้ลุ่มบรษิทัฯ สามารถ

ผลติพลงังานไฟฟ้าทีม่เีสถยีรภาพและความมัน่คง ตลอดจนสามารถใหบ้รกิารทีม่คีุณภาพ ซึ่ งเป็นปัจจยัส าคญั

ส าหรบัลูกค้าอุตสาหกรรม ดังนัน้ ทีมวิศวกรของกลุ่มบริษัทฯ พร้อมให้บริการตลอด 24 ชัว่โมงทุกวันเพื่อ

ตอบสนองต่อทกุประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบ ารงุรกัษาใหก้บัลกูคา้ของกลุ่มบรษิทัฯ  

การบ ารุงรกัษาทีเ่หมาะสมช่วยใหโ้ครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบรษิทัฯ  ท างานอย่างมปีระสทิธภิาพมาก

ขึน้ กล่าวคอืสามารถผลติไฟฟ้าและไอน ้าโดยใชเ้ชือ้เพลงิน้อยลง รวมถงึเป็นการป้องกนัโครงการโรงไฟฟ้าของ

กลุ่มบรษิทัฯ จากความเสีย่งจากการช ารดุเสยีหายของเครือ่งจกัร  

สญัญาการซือ้ขายไฟฟ้าของกลุ่มบรษิทัฯ กบั กฟผ. EDL และลกูคา้อตุสาหกรรมอนุญาตใหก้ลุ่มบรษิทัฯ 

สามารถก าหนดช่วงเวลาใหห้ยุดเพื่อการซ่อมบ ารุง และกลุ่มบรษิทัฯ จะพยายามใชเ้ฉพาะช่วงเวลาในการหยุด

เพือ่การซ่อมบ ารงุดงักล่าวตามทีไ่ดร้บัอนุญาต 

 ภายใต้สญัญาการซื้อขายไฟฟ้ากบักฟผ . กลุ่มบรษิทัฯ สามารถหยุดเดนิเครื่องไดไ้ม่

เกนิ 840 ชัว่โมง (35 วนั) ส าหรบัการซ่อมแซม และการบ ารุงรกัษา และไม่เกนิ 1,080 ชัว่โมง (45 วนั) ส าหรบั

การซ่อมบ ารุงครัง้ใหญ่ (Major Overhaul) ในแต่ละปีปฏทินิ อย่างไรกต็าม กลุ่มบรษิทัฯ ไม่สามารถก าหนดเวลา

ส าหรบัการบ ารงุรกัษาในชว่งเวลาทีม่คีวามตอ้งการใชไ้ฟฟ้าสงู (peak) ในเดอืนมนีาคม เมษายน และพฤษภาคม

ของทกุปี ยกเวน้ในกรณีทีม่คีวามจ าเป็น และในกรณีดงักล่าวระยะเวลาบ ารงุรกัษาตอ้งไมเ่กนิ 30 ชัว่โมง  

 ภายใตส้ญัญาการซือ้ขายไฟฟ้าของกลุ่มบรษิทัฯ กบั EDL และลูกคา้ภาคอุตสาหกรรม

อนุญาตใหม้กีารบ ารุงรกัษาตามแต่ทีก่ลุ่มบรษิทัฯ จะได้ท าการแจง้ ซึง่การแจง้ดงักล่าวตอ้งระบุเวลาเริม่ตน้การ

ซ่อมบ ารงุโดยประมาณและระยะเวลาของการซ่อมบ ารงุครัง้นัน้ๆ  
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ทัง้นี้ กลุ่มบรษิทัฯ จะประสานงานการหยดุซ่อมบ ารุงรกัษากบัลูกคา้ และจะวางแผนส าหรบัการ

บ ารุงรกัษาของโครงการโรงไฟฟ้าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและลดช่วงเวลาที่โครงการโรงไฟฟ้าหยุด

เดนิเครือ่ง 

ทมีงานบ ารุงรกัษาของกลุ่มบรษิทัฯ ซึ่งประจ าอยู่ทีโ่ครงการโรงไฟฟ้าแต่ละโครงการ   มหีน้าที่

ด าเนินงานบ ารงุรกัษาตามปกต ินอกจากนี้ โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วมยงัตอ้งมกีารซ่อมบ ารุงครัง้ใหญ่

ทกุ  3 และ/หรอื 6 ปี ซึง่งานซ่อมบ ารงุครัง้ใหญ่จะประกอบไปดว้ย  

(1)  การแยกชิน้สว่นทัง้หมดหรอืบางสว่นของหน่วยผลติไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ  

(2)  การตรวจสอบความเสยีหาย ช ารดุ หรอืสกึหรอ ของหน่วยผลติไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ  

(3)  การซ่อมแซมหรอืเปลีย่นสว่นทีเ่สยีหาย ช ารดุ หรอืสกึหรอดงักล่าว  

(4)  ประกอบ ทดสอบ และทดลองเดนิเครื่องหน่วยผลติไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ ก่อนทีน่ ากลบัไป

ใชใ้นกระบวนการผลติอยา่งเตม็รปูแบบ  

 ส าหรบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วม บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ท าสญัญาบรกิารบ ารุงรกัษาระยะยาวกบั

บรษิทั ซเีมนส ์จ ากดั ส าหรบักงัหนัก๊าซของบรษิทั ซเีมนส ์และ บรษิทั ไอเอชไอ คอรป์อเรชัน่ บรษิทั ไอเอชไอ 

เพาเวอร์ ซสิเตมส์ (ประเทศไทย) จ ากดั และ บรษิทั วู้ด กรุ๊ป เฮฟวี่ อนิดสัเตรยีล เทอร์บายน์ (ประเทศไทย) 

จ ากดั ซึง่ใหบ้รกิารดแูลหลงัการขายแกล่กูคา้ทีใ่ชก้งัหนัก๊าซของ GE ในประเทศไทยและภูมภิาคอาเซยีน สญัญา

เหล่านี้ท าใหก้ลุ่มบรษิทัฯ สามารถ (1) บ ารุงรกัษาเครื่องจกัรกงัหนัก๊าซของโครงการโรงไฟฟ้าตามมาตรฐานที่

ก าหนด เนื่องจากมทีมีงานทีเ่ชีย่วชาญเป็นผูด้แูลบ ารุงรกัษา และ (2) ควบคุมตน้ทุนในการบ ารุงรกัษาเครื่องจกัร

ของโครงการโรงไฟฟ้า เนื่องจากค่าบรกิารภายใตส้ญัญาบรกิารบ ารุงรกัษาระยะยาวได้รวมค่าใชจ้่ายในการซื้อ

อะไหล่ส ารอง และวสัดุสิน้เปลอืงต่างๆ เรยีบรอ้ยแลว้  

ทมีงานบ ารงุรกัษาของกลุ่มบรษิทัฯ ประจ าแต่ละโครงการจะท าหน้าทีค่วบคูไ่ปกบัทมีงานบ ารุงรกัษาจาก

ภายนอกในระหว่างการปฏบิตังิานการซ่อมบ ารงุครัง้ใหญ่เพือ่ใหไ้ดร้บัถ่ายทอดความรูจ้ากทมีงานบ ารุงรกัษาจาก

ภายนอก กลุ่มบรษิทัฯ มคีวามตัง้ใจทีจ่ะด าเนินการซ่อมบ ารุงครัง้ใหญ่ไดด้ว้ยตวัเองหลงัวนัหมดอายุของสญัญา

บรกิารระยะยาว 

 (4) ส่ิงแวดล้อมและความปลอดภยั 

ในประเทศไทย ธุรกจิผลติไฟฟ้าอยู่ภายใต้บงัคบั พ.ร.บ. ส่งเสรมิคุณภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิซึ่ง

ส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มไดอ้นุมตัริายงาน EIA ส าหรบัโครงการโรงไฟฟ้า

พลงัความรอ้นรว่มของกลุ่มบรษิทัฯ แต่ละโครงการทีด่ าเนินการแลว้เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  

ในประเทศลาว กลุ่มบรษิทัฯ มหีน้าทีต่อ้งจดัท ารายงานศกึษาผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และสงัคม รวมถงึ

แผนการลดผลกระทบดงักล่าว โดยมกีระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เป็นหน่วยงานซึง่ท าหน้าที ่
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ตรวจทานและอนุมตัริายงานการศกึษาผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและสงัคม และแผนลดผลกระทบดงักล่าว 

ส าหรบัในประเทศเวยีดนามนัน้ ภายใตบ้งัคบัของกฎหมายว่าดว้ยการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มซึง่กลุ่มบรษิทัฯ 

มีหน้าที่ต้องจัดท ารายงาน EIA ประจ า ปีของ APB และยื่นรายงานดังกล่ าวต่อหน่วยงานภาครัฐ 

ทีเ่กีย่วขอ้งในทกุๆ ปี  

โครงการโรงไฟฟ้าที่ด าเนินการแล้วของกลุ่มบรษิัทฯ ทุกโครงการ มลีกัษณะตามทีก่ฎหมายเกีย่วกบั

สิง่แวดลอ้มทีส่ าคญัก าหนดไว้ และได้ปฏบิตัติามมาตรฐานสิง่แวดล้อมต่างๆ อย่างครบถ้วนมาโดยตลอด กลุ่ม

บรษิทัฯ มคีวามเชือ่มัน่ว่าการด าเนินกจิการของกลุ่มบรษิทัฯ เป็นไปตามแนวปฏบิตัดิา้นสิง่แวดลอ้ม อนามยั และ

ความปลอดภยั ส าหรบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นทีก่ลุ่มธนาคารโลกได้ก าหนดขึ้น (World Bank 

Group Environmental, Health and Safety) อกีทัง้กลุ่มบรษิัทฯ ไม่มสี่วนเกี่ยวขอ้งหรอืเป็นคู่ความใน

กระบวนการอนุญาโตตุลาการ คดคีวาม หรอืขอ้พพิาทใดๆ ทีเ่กีย่วกบัสิง่แวดลอ้มหรอืการไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย

สิง่แวดล้อมที่เกีย่วขอ้งแต่อย่างใด นอกจากนี้ กลุ่มบรษิทั ก ากบัดูแลและควบคุมกระบวนการผลิตไฟฟ้าอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อใหม้ัน่ใจได้ว่าการปล่อยมลพษิจากโครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ ของกลุ่มบรษิทัฯ อยู่ในระดบัทีต่ ่ากว่า

หรอืไมเ่กนิระดบัสงูสดุทีก่ฎหมายก าหนด  

กลุ่มบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้รีะบบการตรวจวดัมลพษิทีเ่กดิขึน้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นต่างๆ ของ

กลุ่มบรษิทัฯ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ กลุ่มบรษิทัฯ ยงัให้ความส าคญักบัการควบคุมคุณภาพอากาศในบรเิวณ

โดยรอบของโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบรษิทัฯ ในทุกๆ ขัน้ตอน ส าหรบักระบวนการเผาไหมน้ัน้ กลุ่มบรษิทัฯ 

ไดม้กีารควบคมุการปล่อยก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ ซลัเฟอรไ์ดออกไซด์ และคารบ์อนมอนอกไซด์ รวมถงึควบคุม

อณุหภมู ิและสดัสว่นของเชือ้เพลงิ/อากาศ ใหอ้ยูภ่ายในระดบัไมเ่กนิทีก่ฎหมายก าหนด ตลอดจนควบคุมคุณภาพ

น ้าเสยีที่ถูกปล่อยออกมาและเปรยีบเทยีบกบัแผนการจดัการและควบคุมตามทีร่ะบุไว้ในรายงาน EIA เพื่อให้

มัน่ใจว่าการปล่อยมลพษิและของเสยีจากโครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ ของกลุ่มบรษิทัฯ นัน้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของ

กฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง  

กลุ่มบรษิทัฯ ไดด้ าเนินการตามนโยบาย กระบวนการ และกลไกการควบคุม เพื่อลดความเสีย่งในการ

รัว่ไหลของสารเคมแีละการสมัผสัสารเคมอีนัตรายต่อพนักงาน โดยกลุ่มบรษิทัฯ ไดค้ดัเลอืกสารเคมทีีใ่ชส้ าหรบั

กระบวนการบ าบดัน ้าเสยีอย่างระมดัระวงัและเลือกสรรสารเคมทีี่มผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและสุขภาพของ

พนกังานน้อยทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้

นอกจากนี้ กลุ่มบรษิทัฯ ยงัไดจ้ดัใหม้โีครงการฝึกซอ้มดา้นความปลอดภยั สุขภาพและสิง่แวดลอ้ม เพื่อ

สรา้งความตระหนักในเรื่องดงักล่าวใหแ้ก่พนักงาน ซึง่ได้ครอบคลุมถงึการป้องกนัการรัว่ไหลและขอ้ปฏบิตัเิมื่อ

เกดิเหตุการณ์ฉุกเฉิน  อกีทัง้กลุ่มบรษิทัฯ ยงัจดัใหม้แีผนการรองรบัต่อการรัว่ไหลของสารเคมทีีอ่าจเกดิขึน้พรอ้ม

ทัง้ฝึกซ้อมพนักงานใหม้คีวามพรอ้มหากมเีหตุการณ์ฉุกเฉินเกดิขึน้ นอกจากนี้ กลุ่มบรษิทัฯ จะเตรยีมการและ

จดัท ารายงานเกีย่วกบัการปล่อยของเสยีทัง้ทีอ่นัตรายและไม่อนัตรายเพื่อแจ้งต่อหน่วยงานรฐัทีเ่กีย่วขอ้ง และ

ก าหนดแนวทางปฏิบตัิในการจดัเก็บและแยกประเภทของเสยี ส าหรบัการจดัการเรื่องของเสยีงรบกวน กลุ่ม
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บรษิทัฯ ได้ท าสญัญากบัผูเ้ชีย่วชาญดา้นการควบคุมเสยีงเพื่อดูแลควบคุมระดบัเสยีงใหเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมาย

ก าหนด 

(5) การรบัรองระบบจดัการส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 

บรษิทัฯ มุง่มัน่ทีจ่ะพฒันากระบวนการทางธุรกจิและการใหบ้รกิารโดยน าระบบการจดัการคณุภาพตามที่

ก าหนดไวต้ามมาตรฐาน ISO 9001 โดยมาตรฐานดงักล่าวตัง้อยู่บนหลกัการจดัการคุณภาพหลายประการ เช่น 

การให้ความส าคญักบัลูกค้า การสร้างแรงจูงใจและการมสี่วนร่วมของผู้บรหิารระดบัสูง และการมุ่งเน้นด้าน

กระบวนการและการพฒันาอยา่งต่อเนื่อง  

เพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจในการดูแลสิง่แวดลอ้มและความปลอดภยั โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วม

ของกลุ่มบรษิทัฯ ทีเ่ปิดด าเนินการต่างไดร้บัการรบัรองระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มตามมาตรฐาน ISO 14001 

และไดร้บัการรบัรองความปลอดภยัตามมาตรฐาน TIS/OHSAS 18001 มาอย่างต่อเนื่อง ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่ากลุ่ม

บรษิทัฯ ไดด้ าเนินกจิการโครงการโรงไฟฟ้าสอดคลอ้งกบัมาตรฐานทีเ่ป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไปในระดบัโลก 

(6) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 

กลุ่มบรษิทัฯ ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อช่วยใหก้ารด าเนินงานและการบรหิารจดัการของกลุ่มบรษิทัฯ 

มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  

บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เชือ่ว่าโครงสรา้งเทคโนโลยสีารสนเทศของกลุ่มบรษิทัฯ ประกอบไปดว้ยคอมพวิเตอรท์ี่

มสีมรรถนะสูงเพื่อการจดัการขอ้มูลต่างๆ และยงัมเีครอืข่ายคอมพวิเตอร์ซึ่งท าให้การสื่อสารภายในระหว่าง

ส านกังานในทอ้งถิน่และภมูภิาคต่างๆ เป็นไปอยา่งราบรืน่ 

กลุ่มบรษิทัฯ ใชร้ะบบสารสนเทศทีห่ลากหลายเพื่อบรหิารจดัการองค์กรและสนับสนุนการตดัสนิใจใน

เรื่องต่างๆ ซึ่งระบบดงักล่าวประกอบด้วยโปรแกรมที่มีขายอยู่โดยทัว่ไป เช่น ระบบเกี่ยวกบัการบัญช ีการ

บรหิารงานซ่อมบ ารงุ และการบรหิารจดัการเกีย่วกบัการจดัหาและจดัการรายการทรพัยส์นิ และโปรแกรมทีก่ลุ่ม

บรษิทัฯ ออกแบบขึน้มาโดยเฉพาะเพือ่ใชภ้ายในองคก์ร เชน่ ระบบเกีย่วกบับุคลากรและบญัชเีงนิเดอืน โดยกลุ่ม

บรษิทัฯ ใชโ้ปรแกรม IBM Cognos เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพของระบบการควบคุมและจดัการงบประมาณดว้ยการ

ลดระยะเวลาในการจดัท างบประมาณและลดขอ้ผดิพลาดทีเ่กดิจากมนุษย์  

นอกจากนี้ กลุ่มบรษิัทฯ ใชป้ระโยชน์จากระบบอตัโนมตัใินการควบคุม จดัการ และจดัหาขอ้มูล เพื่อ

ตดิตามและควบคุมการด าเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ ผ่านศูนย์ควบคุมออนไลน์ และยงัช่วยใหก้ลุ่ม

บรษิทัฯ สามารถตดิตามและควบคุมในการขนส่งและการควบคุมโครงการโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ดงันัน้กลุ่ม

บรษิัทฯ จงึสามารถวิเคราะห์และตอบสนองต่อขอ้ผดิพลาดที่เกดิขึ้นหรอือาจเกดิขึ้นได้อย่างทนัท่วงทแีละลด

ระยะเวลาในการหยดุชะงกัของการใหบ้รกิารอกีดว้ย 
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2.1.3 สิทธิและประโยชน์จากการได้รบัการส่งเสริมการลงทุน 

กลุ่มบรษิทัฯ ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุนตาม พ.ร.บ. ส่งเสรมิการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสรมิการ

ลงทุน โดยโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบรษิัทฯ ทีย่งัอยู่ระหว่างการได้รบัการส่งเสรมิการลงทุน มรีายละเอยีด

ดงัต่อไปนี้  
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2.1.4 สญัญาซ้ือขายไฟฟ้า 

(1) ก าลงัผลิตตามสญัญา (Contracted Capacity) 

ตารางดา้นล่างแสดงถงึก าลงัการผลติตดิตัง้ (Installed Capacity) และก าลงัผลติตามสญัญา (Contracted 
Capacity) ของโครงการโรงไฟฟ้า ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

ก าลงัผลิตตามสญัญา จ านวนสญัญา 

ไฟฟ้า กฟผ. 1,410.0 เมกะวตัต ์ 16 
 กฟภ. 141.0 เมกะวตัต ์ 20 
 กฟน. 20.0 เมกะวตัต ์ 4 
 EDL 132.6 เมกะวตัต ์ 9 

 
ลกูคา้อุตสาหกรรม 

ประเทศไทย 
543.9 เมกะวตัต ์ 166 

 
ลกูคา้อุตสาหกรรมประเทศ 

เวยีดนาม1 313.7 เมกะวตัต ์ 222 

ไอน ้า  141.5 ตนัต่อชัว่โมง 19 
1   ประกอบไปดว้ยไฟฟ้าทีข่ายต่อไปยงัลกูคา้อุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ (เบยีนหวั) โดย APB ซึง่ซื้อไฟฟ้าโดยตรงจาก
บรษิทัย่อยของ EVN และน าไปขายต่อใหแ้ก่ลกูคา้อุตสาหกรรม      

(2) สญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. 

โครงการ/บริษทั
คู่สญัญา 

วนัท่ีลงนาม วนัเร่ิมต้น ถึง วนัส้ินสดุ ระยะเวลาของสญัญา 
ก าลงัการผลิต 
(เมกะวตัต)์ 

1. สญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. ภายใต้ระเบียบ SPP พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพ่ิมเติม 2537) 

1. ABP1 8 ตุลาคม 2539 
17 กนัยายน 2541 ถงึ 

16 กนัยายน 2562 
21 ปีนบัตัง้แต่วนัทีเ่ปิด
ด าเนินการเชงิพาณชิย์ 

90.0 

2. ABP2 9 มกราคม 2541 28 กนัยายน 2544 ถงึ 
27 กนัยายน 2565 

21 ปีนบัตัง้แต่วนัทีเ่ปิด
ด าเนินการเชงิพาณชิย์ 

90.0 

3. BPLC1 5 มกราคม 2541 16 กรกฎาคม 2544 ถงึ 
15 กรกฎาคม 2565 

21 ปีนบัตัง้แต่วนัทีเ่ปิด
ด าเนินการเชงิพาณชิย์ 

60.0 

2. สญัญาขายไฟฟ้ากบั กฟผ. ภายใต้ระเบียบ SPP พ.ศ. 2550 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2552-2553) 

1. ABPR1 15 กนัยายน 2553 1 พฤศจกิายน 2556 ถงึ 
31 ตุลาคม 2581 

25 ปีนบัตัง้แต่วนัทีเ่ปิด
ด าเนินการเชงิพาณชิย์ 

90.0 

2. ABPR2 6 พฤศจกิายน 2552 21 มถุินายน 2556 ถงึ 
20 มถุินายน 2581 

25 ปีนบัตัง้แต่วนัทีเ่ปิด
ด าเนินการเชงิพาณชิย์ 

90.0 

3. ABP3 6 พฤศจกิายน 2552 1 ตุลาคม 2555 ถงึ 
30 กนัยายน 2580 

25 ปีนบัตัง้แต่วนัทีเ่ปิด
ด าเนินการเชงิพาณชิย์ 

90.0 

4. BIP1 6 พฤศจกิายน 2552 29 เมษายน 2558 ถงึ 
28 เมษายน 2583 

25 ปีนบัตัง้แต่วนัทีเ่ปิด
ด าเนินการเชงิพาณชิย ์

90.0 
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โครงการ/บริษทั
คู่สญัญา 

วนัท่ีลงนาม วนัเร่ิมต้น ถึง วนัส้ินสดุ ระยะเวลาของสญัญา 
ก าลงัการผลิต 
(เมกะวตัต)์ 

3. สญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. ภายใต้ระเบียบ SPP พ.ศ. 2553 

1. ABP4 3 สงิหาคม 2554 15 พฤศจกิายน 2558 ถงึ 
14 พฤศจกิายน 2583 

25 ปีนบัตัง้แต่วนัทีเ่ปิด
ด าเนินการเชงิพาณชิย์ 

90.0 

2. ABP5 3 สงิหาคม 2554 1 มถุินายน 2559 ถงึ 
31 พฤษภาคม 2584 

25 ปีนบัตัง้แต่วนัทีเ่ปิด
ด าเนินการเชงิพาณชิย์ 

90.0 

3. ABPR3 3 สงิหาคม 2554 ประมาณ 1 กุมภาพนัธ ์2561 ถงึ 
31 มกราคม 2586 

25 ปีนบัตัง้แต่วนัทีเ่ปิด
ด าเนินการเชงิพาณชิย์ 

90.0 

4. ABPR4 3 สงิหาคม 2554 ประมาณ 1 มถุินายน 2561 ถงึ 31
พฤษภาคม 2586 

25 ปีนบัตัง้แต่วนัทีเ่ปิด
ด าเนินการเชงิพาณชิย ์

90.0 

5. ABPR5 3 สงิหาคม 2554 ประมาณ 1 ตุลาคม 2561 ถงึ 30 
กนัยายน 2586 

25 ปีนบัตัง้แต่วนัทีเ่ปิด
ด าเนินการเชงิพาณชิย์ 

90.0 

6. BPWHA1 3 สงิหาคม 2554 1 พฤศจกิายน 2559  ถงึ 31 
ตุลาคม 2584 

25 ปีนบัตัง้แต่วนัทีเ่ปิด
ด าเนินการเชงิพาณชิย์ 

90.0 

7. BIP2 3 สงิหาคม 2554 1 มกราคม 2559 ถงึ 31 ธนัวาคม 
2583 

25 ปีนบัตัง้แต่วนัทีเ่ปิด
ด าเนินการเชงิพาณชิย์ 

90.0 

8. BGPR1 3 สงิหาคม 2554  ประมาณ 1 มถุินายน 2564 ถงึ 31 
พฤษภาคม 2589 

25 ปีนบัตัง้แต่วนัทีเ่ปิด
ด าเนินการเชงิพาณชิย์ 

90.0 

9. BGPR2 3 สงิหาคม 2554  ประมาณ 1 ตุลาคม 2564 ถงึ 30 
กนัยายน 2589 

25 ปีนบัตัง้แต่วนัทีเ่ปิด
ด าเนินการเชงิพาณชิย์ 

90.0 

 (3) สญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟภ.  

(1) ส าหรบัโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ 

ล าดบั 
ช่ือโครงการ/รายละเอียด
สญัญาซ้ือขายไฟฟ้า 

วนัท่ีลงนาม วนัเร่ิมต้น ถึง วนัส้ินสดุ 

ระยะเวลาของสญัญา
นับจากวนัท่ีเปิด
ด าเนินการเชิง

พาณิชย ์

ก าลงัการผลิต 
(เมกะวตัต)์ 

1. BGYSP 

 โครงการไทรหลวง 2   
 

11 มถุินายน 2558 28 ธนัวาคม 2558 ถงึ 
27 ธนัวาคม 2583 

25 ปี 8.0 

โครงการไทรหลวง 3  11 มถุินายน 2558 28 ธนัวาคม 2558 ถงึ 
27 ธนัวาคม 2583 

25 ปี 8.0 

โครงการไทรหลวง 10   
 

11 มถุินายน 2558 28 ธนัวาคม 2558 ถงึ 
27 ธนัวาคม 2583 

25 ปี 7.5 

โครงการไทรพุทรา   
 

11 มถุินายน 2558 28 ธนัวาคม 2558 ถงึ 
27 ธนัวาคม 2583 

25 ปี 8.0 

โครงการไทรหลวง 9   
 

11 มถุินายน 2558 28 ธนัวาคม 2558 ถงึ 
27 ธนัวาคม 2583 

25 ปี 7.2 
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ล าดบั 
ช่ือโครงการ/รายละเอียด
สญัญาซ้ือขายไฟฟ้า 

วนัท่ีลงนาม วนัเร่ิมต้น ถึง วนัส้ินสดุ 

ระยะเวลาของสญัญา
นับจากวนัท่ีเปิด
ด าเนินการเชิง

พาณิชย ์

ก าลงัการผลิต 
(เมกะวตัต)์ 

โครงการไทรมะนาว   
 

11 มถุินายน 2558 28 ธนัวาคม 2558 ถงึ 
27 ธนัวาคม 2583 

25 ปี 8.0 

โครงการไทรใหญ่ (หน้า)   
 

11 มถุินายน 2558 28 ธนัวาคม 2558 ถงึ 
27 ธนัวาคม 2583 

25 ปี 8.0 

โครงการไทรเสนา 2   
 

12 พฤษภาคม 
2558 

22 ธนัวาคม 2558 ถงึ 
21 ธนัวาคม 2583 

25 ปี 5.0 

2. Solarwa 

 โครงการไทรฉลวย 1  
 

11 มถุินายน 2558 28 ธนัวาคม 2558 ถงึ 
27 ธนัวาคม 2583 

25 ปี 8.0 

โครงการไทรแสบ   
 

10 มถุินายน 2558 17 ธนัวาคม 2558 ถงึ 
16 ธนัวาคม 2583 

25 ปี 8.0 

โครงการไทรลุย้รมิน ้า (ซา้ย)  6 กรกฏาคม 2558 28 ธนัวาคม 2558 ถงึ 
27 ธนัวาคม 2583 

25 ปี 8.0 

โครงการบจีทีทีอีารอ์ ี2   
 

12 มถุินายน 2558 18 ธนัวาคม 2558 ถงึ 
17 ธนัวาคม 2583 

25 ปี 8.0 

โครงการบจีทีทีอีารอ์ ี3   
 

12 มถุินายน 2558 18 ธนัวาคม 2558 ถงึ 
17 ธนัวาคม 2583 

25 ปี 6.5 

3. TPS 

 โครงการบจีทีทีอีารอ์ ี1   12 มถุินายน 2558 18 ธนัวาคม 2558 ถงึ 
17 ธนัวาคม 2583 

25 ปี 8.0 

4. BGPSK 

 โครงการ บจีพี ีสระแกว้  10 สงิหาคม 25581  27 เมษายน 2559 ถงึ 
30 ธนัวาคม 2583  

25 ปี  8.0 

1     มกีารแกไ้ขเพิม่เตมิครัง้ที ่1 ในวนัที ่9 พฤศจกิายน 2558 และครัง้ที ่2 ในวนัที ่8 กรกฎาคม 2559 

(2) ส าหรบัโรงไฟฟ้าพลงังานลม 
 สญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟภ. ภายใต้ระเบียบการรบัซ้ือไฟฟ้าจาก VSPP ส าหรบัการผลิตไฟฟ้าจาก
พลงังานหมุนเวียน พ.ศ. 2549  

ล าดบั 
ช่ือโครงการ/รายละเอียด
สญัญาซ้ือขายไฟฟ้า 

วนัท่ีลงนาม ระยะเวลาของสญัญา 
ก าลงัการผลิต 

(เมกะวตัต)์ 
1. BW  

 
30 กรกฏาคม 25531  5 ปีนบัจากวนัทีล่งนามในสญัญา และต่ออายุ

ต่อเนื่องครัง้ละ 5 ปี โดยอตัโนมตั ิและใหม้ผีล
ใชบ้งัคบัจนกว่าจะมกีารยุตสิญัญา 

8.0 

2. BW 
 

23 กรกฏาคม 25531  5 ปีนบัจากวนัทีล่งนามในสญัญา และต่ออายุ
ต่อเนื่องครัง้ละ 5 ปี โดยอตัโนมตั ิและใหม้ผีล
ใชบ้งัคบัจนกว่าจะมกีารยุตสิญัญา 

8.0 

1    มกีารแกไ้ขเมือ่ 17 กนัยายน 2558 
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(4) สญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั EDL ส าหรบัโรงไฟฟ้าพลงังานน ้า 

โครงการ/บริษทัคู่สญัญา วนัเร่ิมต้น ถึง วนัส้ินสดุ 
ระยะเวลาของสญัญานับจากวนัเปิด

ด าเนินการเชิงพาณิชย ์
ก าลงัการผลิต 
(เมกะวตัต)์ 

1. XXHP 
(2 โครงการ) 

1 สงิหาคม 2560 ถงึ 
31 กรกฎาคม 2585 

25 ปี ซึง่อาจขยายระยะเวลาออกไปได้
อกีอย่างน้อย 10 ปี  

20.1 

2. Nam Che ประมาณ 31 ธนัวาคม 2561 ถงึ 
30 ธนัวาคม 2586 

25 ปี ซึง่อาจขยายระยะเวลาออกไปได้
อกีอย่างน้อย 10 ปี 

15.0 

3. Nam Khao 
(5 โครงการ) 

ประมาณ 30 มถุินายน 2562 ถงึ 
29 มถุินายน 2587 

25 ปี ซึง่อาจขยายระยะเวลาออกไปได้
อกีอย่างน้อย 10 ปี 

67.5 

4. Tadsakoi ประมาณ 31 ธนัวาคม 2564 ถงึ 
30 ธนัวาคม 2589 

25 ปี ซึง่อาจขยายระยะเวลาออกไปได้
อกีอย่างน้อย 10 ปี 

30.0 

2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขนั 

2.2.1 ลูกค้า 

ลูกคา้ผูซ้ื้อไฟฟ้าและไอน ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบรษิทัฯ ได้แก่ กฟผ. กฟภ. EDL และลูกคา้

อตุสาหกรรม 

(1) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

กลุ่มบรษิทัฯ ขายไฟฟ้าทีผ่ลติไดส้่วนใหญ่ใหแ้ก่กฟผ. ซึง่เป็นรฐัวสิาหกจิทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัิ

การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2512 และเป็นผูผ้ลิตและจดัส่งไฟฟ้าของประเทศซึ่งอยู่ภายใต้การ

ก ากบัดูแลของกระทรวงพลงังาน กฟผ. เป็นผูซ้ื้อไฟฟ้าในลกัษณะการคา้ส่งรายส าคญั และควบคุมการส่งไฟฟ้า

แบบคา้สง่ทัง้หมดในประเทศไทย นอกจากนี้ กฟผ. ยงัเป็นผูผ้ลติไฟฟ้าทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศไทย  

กฟผ. เป็นองค์กรที่มบีทบาทส าคญัในระบบพลงังานของประเทศ โดยมกีารผลติไฟฟ้าด้วยโครงการ

โรงไฟฟ้าของตนเอง และรบัซื้อไฟฟ้าจาก IPP และ SPP ทัง้จากภายในประเทศไทยและจากประเทศเพื่อนบา้น 

อกีทัง้ยงัขายและสง่ไฟฟ้าเกอืบทัง้หมดใหแ้กก่ฟน. และกฟภ. ซึง่น าไปจดัขายต่อใหแ้ก่ผูบ้รโิภค ตลอดระยะเวลา

ทีผ่่านมา กลุ่มบรษิทัฯ ยงัไม่เคยประสบปัญหากบักฟผ. ในเรื่องการเรยีกเกบ็ค่าพลงัไฟฟ้า (capacity payment) 

และคา่ไฟฟ้าทีก่ลุ่มบรษิทัฯ ผลติและสง่ใหแ้กก่ฟผ. ภายใตส้ญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบักฟผ.  

(2) การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค  

กฟภ. เป็นหน่วยงานซึ่งเป็นรฐัวิสาหกิจที่ดูแลด้านสาธารณูปโภค ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของ

กระทรวงมหาดไทย โดยถูกก่อตัง้ขึ้นเมื่อวนัที่ 28 กนัยายน 2503 โดยพระราชบญัญตัิการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 

พ.ศ. 2503 กฟภ. มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบหลกั คอื การผลติ จดัหา จ่าย และขายไฟฟ้าใหแ้ก่ประชาชน ภาค

ธุรกจิ และภาคอตุสาหกรรมใน 74 จงัหวดัของประเทศไทย รวมพืน้ทีใ่หบ้รกิารมากกว่า 510,000 ตารางกโิลเมตร 

หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 99.4 ของประเทศ  โดย กฟภ. ไม่ไดใ้หบ้รกิารในพืน้ทีเ่ขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร นนทบุร ี

และสมทุรปราการ  
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กฟภ. เป็นผูร้บัซื้อไฟฟ้าทีผ่ลติจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ของกลุ่มบรษิทัฯ แต่เพยีงผู้

เดยีว และจะเป็นผูร้บัซือ้รายเดยีวทีร่บัซือ้ไฟฟ้าทีผ่ลติจากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมของกลุ่มบรษิทัฯ อกีดว้ย  

 (3) การไฟฟ้าลาว 

EDL เป็นหน่วยงานซึ่งเป็นรฐัวสิาหกจิของประเทศลาว ซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายว่าดว้ยวสิาหกจิ 

(เลขที ่46/NA ลงวนัที ่26 ธนัวาคม 2556) โดยมรีฐับาลลาวเป็นเจ้าของรอ้ยละ 100 EDL เป็นเจา้ของและ

ประกอบกจิการผลติไฟฟ้า ส่งผ่านไฟฟ้า และจ่ายไฟฟ้า (Electricity Distribution Assets) ในประเทศลาว  

นอกจากนี้ EDL ยงัเป็นผูท้ าหน้าทีจ่ดัการการน าเขา้และสง่ออกไฟฟ้าจากโครงขา่ยส าหรบัการจ่ายไฟฟ้าแห่งชาติ

ของประเทศลาวอกีดว้ย (National Electricity Grid)  

(4) ลูกค้าอตุสาหกรรม 

ลูกค้าอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นบริษัทใหญ่ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึง 

อตุสาหกรรมยานยนต ์อเิลก็ทรอนิกส ์และเหลก็ ซึง่ลกูคา้อตุสาหกรรมหลายรายเป็นบรษิทัยอ่ยหรอืบรษิทัในกลุ่ม

ของบรษิัทขา้มชาต ิเนื่องจากลูกคา้อุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ของกลุ่มบรษิัทมคีวามต้องการ

ไฟฟ้าอยา่งมาก กลุ่มบรษิทัฯ จงึสามารถก าหนดหลกัเกณฑใ์นการเลอืกลูกคา้เพื่อช่วยใหก้ารผลติไฟฟ้าของกลุ่ม

บรษิทัฯ มปีระสทิธภิาพสงูทีส่ดุ และเพือ่สรา้งประโยชน์ในระยะยาวใหแ้กก่ลุ่มบรษิทัฯ  

2.2.2 งานด้านการตลาดและการขาย 

(1) การก าหนดราคา 

กลุ่มบรษิทัฯ มฝ่ีายขายและการตลาดซึ่งรบัผดิชอบลูกค้าส าหรบัภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ ซึ่งท า

หน้าทีห่าธุรกจิใหม่ๆ ทัง้จากลูกคา้รายใหม่ หรอืจากการขยายการท าธุรกจิเพิม่เตมิกบัลูกคา้รายเดมิ นอกจากนี้ 

ฝ่ายขายและการตลาดยังรับผิดชอบในการเตรียมการและเจรจาเพื่อท าสัญญาซื้อขายฉบับใหม่กับลูกค้า

อุตสาหกรรม โดยทัว่ไป กลุ่มบรษิทัฯ ท าการก าหนดราคาค่าไฟฟ้าและไอน ้าบางส่วนด้วยวธิกี าหนดราคาจาก

ตน้ทุนทีลู่กคา้หลกีเลีย่งไดห้ากซื้อจากกลุ่มบรษิทัฯ (Avoided-Cost) (ซึง่หมายถงึค่าใชจ้่ายทีลู่กคา้อุตสาหกรรม

จะตอ้งแบกรบัหากตอ้งท าการจดัหาพลงังานดว้ยตนเองหรอืรบัมาจากแหล่งอื่น เช่น ซื้อไฟฟ้าจาก กฟภ . หรอื 

ตน้ทนุในการตดิตัง้และผลติไอน ้า) ซึง่เป็นวธิกีารก าหนดราคาทีม่ปีระสทิธภิาพและช่วยใหส้รา้งอตัราผลก าไรได้

มากทีส่ดุ   

 (2) การดแูลความสมัพนัธก์บัลูกค้า 

เนื่องจากกลุ่มบรษิทัฯ ด าเนินงานภายใต้สญัญาระยะยาวกบัลูกคา้ ดงันัน้  กลุ่มบรษิทัฯ จงึได้แต่งตัง้

ผูจ้ดัการฝ่ายขายและการตลาดทีม่คีวามเชีย่วชาญ เพื่อรบัผดิชอบในการดูแลความสมัพนัธ์กบัลูกคา้รายใหญ่ใน

ปัจจุบนัใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุ  

นอกจากนี้ ฝ่ายขายและการตลาดของกลุ่มบรษิทัฯ ยงัมกีารพฒันาแผนงานส าหรบัลูกคา้แต่ละราย ซึ่ง

ชว่ยใหก้ลุ่มบรษิทัฯ เขา้ใจความตอ้งการของลกูคา้ไดด้ยีิง่ขึน้และสามารถตอบสนองไดต้รงตามความตอ้งการของ
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ลูกคา้ นอกจากนี้ ฝ่ายขายและการตลาดยงัช่วยบรหิารความตอ้งการในการใชไ้ฟฟ้าของลูกคา้อุตสาหกรรมโดย

พจิารณาจากแผนธุรกจิของลูกคา้และจากการส ารวจพืน้ทีท่ ัง้หมดของโรงงานและอตัราการใชพ้ลงังานในความ

เป็นจรงิ หากพบว่ามคีวามตอ้งการการใชไ้ฟฟ้าทีเ่พิม่ขึน้อยา่งมนียัส าคญัจากลกูคา้อตุสาหกรรมรายใด เจา้หน้าที่

ฝ่ายขายและการตลาดจะเขา้เจรจากบัลูกคา้ดงักล่าวเพื่อตดิตัง้มาตรวดัใหม่และเขา้ท าสญัญาซื้อขายไฟฟ้าฉบบั

ใหม ่รวมถงึขอ้รอ้งเรยีนดา้นเทคนิคและธุรกจิต่างๆ ดว้ย ในส่วนของความเป็นผูน้ าในการผลติไฟฟ้า กลุ่มบรษิทั

ฯ มุ่งมัน่ที่จะด ารงไว้ซึ่งความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานและให้บริการที่มีคุณภาพด้วยความส ม ่าเสมอและ

น่าเชือ่ถอื ซึง่เป็นจุดเด่นส าคญัทีก่ลุ่มบรษิทัฯ น ามาใชเ้ป็นกลยทุธใ์นการท าตลาดกบัลกูคา้ 

2.2.3 การแข่งขนั 

(1) การแข่งขนัในธรุกิจไฟฟ้า 

ในการขายไฟฟ้าใหแ้ก ่กฟผ. และ EDL กลุ่มบรษิทัฯ ไม่ตอ้งเผชญิกบัการแขง่ขนัเนื่องจากกลุ่มบรษิทัฯ 

ไดท้ าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาว เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ อย่างไรกต็าม กลุ่มบรษิทัฯ จะตอ้งแขง่ขนัในการประมลู

โครงการผลติไฟฟ้าใหม่ๆ ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต กบับรษิทัผูป้ระกอบกจิการพลงังานในประเทศ ตลอดจนบรษิทั

ชัน้น าในภมูภิาคและบุคคลอืน่ๆ อยา่งไรกด็ ีกลุ่มบรษิทัฯ เชื่อมัน่ว่าดว้ย (1) ประสบการณ์ในการพฒันาโครงการ

โรงไฟฟ้าของกลุ่มบรษิทัฯ (2) ความพรอ้มของบุคลากรและผูบ้รหิาร และ (3) ความสมัพนัธ์อนัดกีบัพนัธมติรทาง

ธุรกจิและชมุชน กลุ่มบรษิทัฯ มศีกัยภาพทีจ่ะประสบความส าเรจ็ในการแขง่ขนัได้ 

ส าหรับการขายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม กลุ่มบริษัทฯ ให้ความส าคัญในการรักษาลูกค้า

อตุสาหกรรมทีม่อียูใ่นปัจจุบนัและการหาลกูคา้อตุสาหกรรมรายใหม่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมทีโ่ครงการโรงไฟฟ้า

ของกลุ่มบรษิทัฯ ตัง้อยู ่อยา่งไรกด็ ีในประเทศไทยกลุ่มบรษิทัฯ ตอ้งเผชญิกบัการแขง่ขนัทีส่ าคญักบั กฟภ.  

กลุ่มบรษิทัฯ สามารถหลกีเลี่ยงการแข่งขนัโดยตรงกบัคู่แขง่ในการรกัษาลูกคา้ของกลุ่มบรษิทัฯ ทีม่อียู่ใน

ปัจจุบนัได ้ดว้ยเหตุผลดงัต่อไปนี้  

(ก)  ระบบจดัจ าหน่ายไฟฟ้าของกลุ่มบรษิทัฯ มเีสถียรภาพและสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ยา่งเพยีงพอ 

(ข)  กลุ่มบรษิทัฯ ไดเ้ขา้ท าสญัญาซือ้ขายระยะยาวกบัลูกคา้ปัจจุบนัของกลุ่มบรษิทัฯ เกอืบ

ทกุราย และ 

(ค)  กลุ่มบริษัทฯ ได้ติดตัง้สายส่งกระแสไฟฟ้าและระบบท่อเชื่อมโยงเพื่อล าเลียงไอน ้า

โดยตรงไปยงัโรงงานของลกูคา้แต่ละราย ซึง่การด าเนินการเชือ่มต่อใหมจ่ะมคีา่ใชจ้่ายคอ่นขา้งสงู  

(2) การแข่งขนัในธรุกิจไอน ้า 

การจดัส่งไอน ้ามขีอ้จ ากดัด้านระยะทาง เนื่องจากการสูญเสยีความรอ้นของไอน ้าในขณะจดัส่ง ท าให้

กลุ่มบรษิทัฯ ไมต่อ้งแขง่ขนักบัผูป้ระกอบการรายอืน่  
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2.2.4  ภาวะตลาด 

 (1) การจดัการอตุสาหกรรมไฟฟ้า 

การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นองคก์รหลกัของอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศไทย 

โดย กฟผ. เป็นรฐัวสิาหกจิซึ่งมหีน้าทีร่บัผดิชอบผลติไฟฟ้าและส่งไฟฟ้า ซึง่รวมทัง้การขายไฟฟ้าแบบคา้ส่งอกี

ดว้ย ณ สิ้นปี พ.ศ. 2560 กฟผ. มสี่วนแบ่งก าลงัผลติไฟฟ้ารอ้ยละ 38.0 ของก าลงัผลติไฟฟ้าทัง้หมดในประเทศ

ไทย 

ในฐานะผูค้วบคมุระบบไฟฟ้า กฟผ. ควบคมุใหร้ะบบไฟฟ้ามคีวามสมดุลระหว่างอุปสงคแ์ละอุปทานและ

มปีระสทิธภิาพในการใหบ้รกิารแก่ผูใ้ชไ้ฟฟ้าทุกราย กฟผ. มหีน้าทีร่บัผดิชอบบรหิารและควบคุมการผลติไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค ผ่านศูนย์ควบคุมระบบก าลงัไฟฟ้าแห่งชาติ (National Control Centre) และศูนย์ควบคุมระบบ

ก าลงัไฟฟ้าในภูมภิาคจ านวน 5 แห่ง  จากโรงไฟฟ้าทุกโรงที่เชื่อมต่อกบัระบบส่งไฟฟ้าก าลงัสูง และส่งไฟฟ้า

ดังกล่าวไปยังระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ซึ่งจะจ าหน่ายไฟฟ้าที่มีแรงดันต ่าไปยังครัวเรือนและผู้ใช้ไฟฟ้าอื่นๆ  

นอกจากนัน้ กฟผ. ยงัเป็นเจา้ของและเป็นผูค้วบคมุบรหิารระบบสง่ไฟฟ้าของประเทศ ซึง่รวมถงึสายสง่ไฟฟ้าและ

สถานีไฟฟ้าแรงสงู (โดยมขีอ้ยกเวน้อยูบ่างประการซึง่จะกล่าวใหท้ราบต่อไป) 

ภายใต้กฎหมายไทย ไฟฟ้าทัง้หมดทีจ่่ายเขา้ระบบส่งไฟฟ้าของประเทศ ไม่ว่าจะมาจากผูผ้ลติไฟฟ้า

เอกชน หน่วยงานรฐัอื่นๆ หรอื ผูผ้ลติไฟฟ้าในประเทศเพื่อนบา้น จะตอ้งขายใหก้บั กฟผ. เท่านัน้ ดงันัน้ กฟผ. 

จงึเป็นองคก์รเดยีวทีส่ามารถขายสง่ไฟฟ้าใหก้บัผูจ้ าหน่ายไฟฟ้า (อยา่งไรกต็าม มขีอ้ยกเวน้บางประการในกรณีที่

ไฟฟ้าถกูขายใหก้บัผูจ้ าหน่ายไฟฟ้าโดยตรง) ภาพ 1 ดา้นล่าง แสดงถงึภาพรวมการจดัการกจิการและโครงสรา้ง

หว่งโซ่คณุคา่ในประเทศไทย 

การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค (กฟภ.) และ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็นผูจ้ าหน่ายไฟฟ้าเพยีง 2 รายของ
ประเทศทีจ่ าหน่ายใหแ้ก่ผูใ้ชไ้ฟฟ้าทัว่ไป โดย กฟน. จะท าหน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัจ าหน่าย  และจดัหาไฟฟ้า 
ในเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล1 ไดแ้ก ่จงัหวดันนทบุร ีและจงัหวดัสมทุรปราการ สว่น กฟภ. จะใหบ้รกิารพืน้ทีท่ี่
เหลอืทัง้ประเทศ โดยในปี พ.ศ. 2560 กฟภ. มสีว่นแบ่งตลาดของการจ าหน่ายไฟฟ้าอยู่ทีร่อ้ยละ 70 โดยที ่กฟน. 
มรีอ้ยละ 29  ทีเ่หลอือกีรอ้ยละ 1 ประกอบไปด้วยผูใ้ชไ้ฟฟ้าขนาดใหญ่จ านวนไม่มากทีไ่ด้รบับรกิารจาก กฟผ. 
โดยตรงผา่นทางสญัญาเดมิทีม่อียูม่าแต่กอ่นแลว้ ซึง่ไมค่าดว่าจะมจี านวนเพิม่ขึน้  

 
 
 
 
 
 
 

1  กรุงเทพฯ และปรมิณฑล ในที่นี้หมายถึงเฉพาะกรุงเทพมหานคร จงัหวดันนทบุร ีและจงัหวดัสมุทรปราการ ไม่ได้รวมทัง้ 5 จงัหวดั
โดยรอบกรุงเทพมหานคร คอื จงัหวดันครปฐม จงัหวดันนทบุร ีจงัหวดัปทุมธานี จงัหวดัสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรสาคร 
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ในบางกรณี บรษิทัไฟฟ้าเอกชนอาจมรีะบบจ าหน่ายไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมทีต่นเองใหบ้รกิารอยู่ได ้

ซึ่งในหลายๆ ครัง้จะด าเนินงานควบคู่ไปกบัระบบจ าหน่ายของ กฟภ. ที่ด าเนินการอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม

เดยีวกนั นอกจากนัน้ กฟภ. ยงัได้ถอืครองสนิทรพัยบ์างส่วนทีถ่อืว่าเป็นระบบส่งไฟฟ้าอกีดว้ย เช่น หมอ้แปลง

ไฟฟ้าแรงสงู และสายสง่ไฟฟ้าแรงสงู 

นับแต่ปี พ.ศ. 2550 คณะกรรมการก ากบักจิการพลงังาน (กกพ.) ไดท้ าหน้าทีเ่ป็นหน่วยงานก ากบัดูแล

อสิระส าหรบักิจการพลังงาน ซึ่งจะรบัผิดชอบในการก ากบัดูแลตลาดพลังงาน ควบคุมอตัราค่าไฟฟ้า ออก

ใบอนุญาต และระงบัขอ้พพิาท โดย กกพ. จะประกอบไปดว้ยคณะกรรมการทัง้หมด 7 คน ถูกมอบหมายใหด้ ารง

ไว้ซึง่ความยุตธิรรมทางการคา้ระหว่างผูบ้รโิภค ผูผ้ลติ และผูม้สี่วนได้เสยีอื่นๆ ในกจิการพลงังาน ทัง้นี้ หน้าที่

หลกัของ กกพ. คอืการควบคุมกฎระเบยีบในการผลติไฟฟ้า การส่งไฟฟ้า การจ าหน่ายไฟฟ้า และศูนย์ควบคุม

ระบบไฟฟ้า (กฟผ.) 
 (2) กรอบการด าเนินการของผูผ้ลิตไฟฟ้ารายใหญ่ (IPP) และ ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็ (SPP)  

เพื่อตอบสนองความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วง 20-30 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ริเริ่มให้

ภาคเอกชนมสี่วนร่วมในกจิการพลงังาน ซึง่ไดแ้ก่ การรบัซื้อไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้ารายใหญ่ (IPP) ผูผ้ลติไฟฟ้า



 

สว่นที ่1 - 2 หน้า 20 

 
 

รายเลก็ (SPP) และผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็มาก (VSPP) โดยได้แยกประเภทของผูผ้ลติไฟฟ้าตามทีแ่สดงไว้ใน

ตารางดา้นล่าง 

 
 

การรบัซื้อไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้ารายใหญ่ (IPP) ในประเทศไทยไดเ้ริม่ตน้ขึน้ในปี พ.ศ. 2537 โดย ไดม้ี

การประมลู IPP 3 รอบดว้ยกนั โดยท าการประมลูก าลงัผลติไฟฟ้าทัง้หมดที ่16.2 กกิะวตัต ์ 

ส าหรบัโครงการขนาดเล็กลงมา  กฟผ. และ กพช. ไดเ้ริม่การรบัซื้อไฟฟ้าจาก SPP ในปี พ.ศ. 2535 

เพื่อตอบสนองต่อการขาดแคลนไฟฟ้า ความต้องการที่จะให้ภาคเอกชนเขา้ร่วมในกจิการไฟฟ้า การผลกัดนั

ประสทิธภิาพพลงังาน และการใชพ้ลงังานทางเลอืก เชน่ พลงังานหมุนเวยีน (renewable energy) และความรอ้น

เหลอืทิง้ (waste heat) โดยการรบัซื้อไฟฟ้าจาก SPP อนุญาตใหเ้อกชนสามารถยื่นขอ้เสนอโครงการทีม่กี าลงั

ผลติไฟฟ้าสูงสุด 90 เมกะวตัต์ เพื่อขายใหก้บั กฟผ. ก าลงัผลติไฟฟ้าส่วนเกนิสามารถน าไปใชภ้ายในเองได ้

(inside the fence) หรอืขายใหก้บัอุตสาหกรรมอื่นๆ ในละแวกใกลเ้คยีง ทัง้นี้  กฟผ. ยงัสามารถพจิารณารบัซื้อ

ก าลงัผลติไฟฟ้าเพิม่ไดถ้งึ  90 เมกะวตัต์ จาก SPP เป็นบางกรณี (มกีารซื้อก าลงัผลติไฟฟ้าในจ านวนดงักล่าว

หลายครัง้ ซึง่โครงการ SPP สว่นมากของบ.ีกรมิ เพาเวอร์  ไดร้วมอยู่ในนี้ดว้ย) การรบัซื้อไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้า

รายเลก็ (SPP) ได้ประสบความส าเรจ็ในการดงึดูดเงนิลงทุนเขา้สู่กจิการไฟฟ้า สนองความต้องการของทัง้นัก

ลงทนุและกฟผ. และนโยบายของรฐั โดยในเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2558 ไดม้กี าลงัผลติไฟฟ้าทัง้หมดอยู่ที ่5.1 กกิะ

วตัต ์ซึง่ก าลงัผลติไฟฟ้านี้เพิม่ก าลงัผลติใหแ้ก ่กฟผ. ซึง่มกี าลงัผลติไฟฟ้าอยู่เอง 15.5 กกิะวตัต์ ผูผ้ลติไฟฟ้าราย

เล็กมาก (VSPP) ทีม่กี าลงัผลติไฟฟ้าต ่ากว่า 10 เมกะวตัต์นัน้ สามารถขายไฟฟ้าใหก้บักฟภ. และ กฟน. ได้

โดยตรง ตาราง 1 ดา้นล่าง แสดงภาพรวมของผูผ้ลติไฟฟ้ารายประเภท 

ทัง้ IPP และ SPP นัน้ไดม้กีารท าสญัญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกบักฟผ. โดย กฟผ. เป็นผูร้บัซื้อเพยีง

รายเดยีว (โดยสว่นมากสญัญาจะมรีะยะเวลาอยูท่ี ่20 หรอื 25 ปี) 
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ตาราง 1 ประเภทผูผ้ลติไฟฟ้าในตลาดการผลติไฟฟ้าของประเทศไทย 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 IPP และ SPP มกี าลงัผลติไฟฟ้าทัง้หมดเชื่อมต่อกบัระบบส่งไฟฟ้า

ของ กฟผ. อยู่ที ่ 22.4 กกิะวตัต์ (14.9 กกิะวตัต์ และ 7.5 กกิะวตัต์ ตามล าดบั) (หรอืประมาณรอ้ยละ 53 ของ
ก าลงัผลติไฟฟ้าทัง้หมด)  
 

 (3) แนวโน้มการใช้พลงังานไฟฟ้า 

 ในชว่ง 15 ปีทีผ่า่นมา การใชพ้ลงังานไฟฟ้าในประเทศไทยเพิม่ขึน้เฉลีย่รอ้ยละ 4.4 ต่อปี ตามทีแ่สดงไว้
ใน ภาพ 3 ด้านล่าง จะเหน็ได้ว่าการเตบิโตของการใชพ้ลงังานไฟฟ้านัน้แทบจะกล่าวได้ว่าเคลื่อนไหวตามการ
เตบิโตทางเศรษฐกจิ ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึการเตบิโตทีส่งูมาโดยตลอดจนถงึปี พ.ศ. 2550 จากนัน้ไดช้ะลอตวัในช่วง
ปี พ.ศ. 2551-2552 และกลบัมาฟ้ืนตวัอย่างไม่มัน่คงในช่วงเวลาต่อมา  โดยในปี พ.ศ. 2560 การใช้พลงังาน
ไฟฟ้าขัน้สดุทา้ยอยูท่ี ่185,124 กกิะวตัต-์ชัว่โมง คดิเป็นอตัราการเตบิโตทีร่อ้ยละ 1.2 เมือ่เปรยีบเทยีบจากปี  
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พ.ศ. 2559 ซึง่ภาคอุตสาหกรรมเป็นสาขาทีม่สีดัส่วนการใชไ้ฟฟ้าสูงทีสุ่ดคดิเป็น รอ้ยละ 47.4 ของการใชไ้ฟฟ้า

ทัง้ประเทศ ภาคธุรกจิและกจิการขนาดเลก็เป็นอนัดบัทีส่อง รอ้ยละ 24.4 และตามมาดว้ยภาคครวัเรอืนที ่รอ้ยละ 

24.0 ซึ่งภาพ 3 แสดงถึงขอ้มูลดงักล่าว การเตบิโตของผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) อยู่ในระดบัต ่า

ในชว่งปี พ.ศ. 2554 เนื่องจากเหตุอทุกภยั และลดลงอกีครัง้ในชว่งปี พ.ศ. 2556-2557 เนื่องจากการชะลอตวัทาง

เศรษฐกจิโลกและสถานการณ์ทางการเมอืงในประเทศไทย 

แนวโน้มความต้องการพลงัไฟฟ้าสูงสุด 

ความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสูงสุดไดเ้พิม่ขึน้จาก 26.6 กกิะวตัต์ในปี พ.ศ. 2556 เป็น 28.6 กกิะวตัต์ ในปี 

พ.ศ. 2560 (ดงัทีไ่ดแ้สดงไวใ้น ภาพ 5 ดา้นล่าง) 

 จากภาพ 5 ดา้นล่าง แสดงใหเ้หน็ว่าความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสงูสุดมกัเกดิขึน้ในช่วงไตรมาสที ่2 ของแต่

ละปี คอื ชว่งเดอืนเมษายนและเดอืนพฤษภาคม 

 

 

 (4) การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า 

อตัราการเตบิโตของความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสงูสุดต่อปี (peak electricity demand) และการใชพ้ลงังาน

ไฟฟ้าของประเทศไทยในชว่งเวลา พ.ศ. 2560-2568 ถกูพยากรณ์ไวท้ีป่ระมาณรอ้ยละ  3.9  และหลงัจากปี พ.ศ. 

2564 อตัราการเตบิโตของความตอ้งการไฟฟ้าจะลดลงเลก็น้อย (จากรอ้ยละ 3.92 เป็นรอ้ยละ 3.85 ในปี พ.ศ. 

2568) ซึง่สะทอ้นถงึการคาดการณ์การเตบิโตของ GDP ทีจ่ะชะลอลงเนื่องจากเศรษฐกจิอิม่ตวัมากขึน้ ผลคอื 

คาดว่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้าจะเพิม่ขึน้จาก 205.6 เทระวตัต์-ชัว่โมงในปี พ.ศ. 2560 ไปเป็น 260.8 เทระวตัต์-

ชัว่โมงในปี พ.ศ. 2568 และความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสงูสุดเพิม่จากเดมิ 31.4 กกิะวตัต์ในปี พ.ศ. 2560 ไปเป็น 

39.8 กกิะวตัตใ์นปี พ.ศ. 2568 ตามทีไ่ดแ้สดงไวใ้นภาพ 6 ดา้นล่าง 
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การพยากรณ์ความตอ้งการพลงัไฟฟ้าทีก่ล่าวมานัน้ต ่ากว่าการคาดการณ์ของ PDP ซึง่ในอดตี PDP จะ

คาดการณ์สูงเกนิจรงิ โดยปกตผิูก้ าหนดนโยบายและผูก้ ากบัดูแลมกัจะมเีป้านโยบายที่ต้องมกี าลงัผลติไฟฟ้า

เพยีงพอ โดยเป็นเรือ่งทีส่ามารถเขา้ใจไดเ้นื่องจากว่าไฟฟ้ามบีทบาทส าคญัในชวีติประจ าวนั แต่อย่างไรกต็ามนัน้

วธิปีฏบิตัดิงักล่าวมกัท าใหม้กีารปรบัแกไ้ขลดการคาดการณ์ของรฐับาลลงเป็นระยะๆ 

ซึ่งการคาดการณ์เหล่านี้จะมผีลกระทบต่อกจิการไฟฟ้าในหลายๆ แง่มุม โดยเฉพาะต่อระยะเวลาที่

จ าเป็นในการสรา้งโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ การปรบัลดการพยากรณ์ความตอ้งการน าไปสู่การปรบัแกไ้ขระยะเวลาที่

จ าเป็นในการเพิม่ก าลงัผลติไฟฟ้า ท าใหเ้กดิความล่าชา้ในการเปิดรบัซื้อไฟฟ้าจาก IPP และ SPP รอบใหม่ เป็น

ตน้ ซึง่เป็นผลดตี่อบรษิทัทีม่ ีPPA อยู่ก่อนแลว้ท าใหบ้รษิทัเหล่านี้มคีวามไดเ้ปรยีบกว่าบรษิทัรายใหม่ทีค่าดหวงั

จะเขา้มาสูต่ลาดพลงังานไฟฟ้าผา่นการเปิดรบัซือ้รอบใหม่ 

 (5) การคาดการณ์ก าลงัผลิตไฟฟ้าท่ีเกิดใหม่และก าลงัผลิตไฟฟ้าส ารอง 

PDP เป็นเอกสารทางนโยบายทีส่ะทอ้นฉนัทามตใินชว่งเวลาทีจ่ดัท า หนึ่งในเป้าหมายของ PDP นัน้ คอื 

การกระจายสดัส่วนเชื้อเพลงิของประเทศไทย ผ่านทางการเพิม่การผลติไฟฟ้าจากพลงังานถ่านหนิ พลงังาน

หมนุเวยีน และพลงังานนิวเคลยีร ์

การพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานถ่านหนิในประเทศไทยนัน้ถูกต่อต้านอย่างหนักจาก  Non-Government 

Organization  (NGO) และสงัคม ส่งผลให ้IPP บางโครงการเปลีย่นเชือ้เพลงิจากถ่านหนิไปเป็นก๊าซธรรมชาต ิ

(เช่น โรงไฟฟ้าหนิกรูด และ โรงไฟฟ้าบ่อนอก)  กฟผ. เอง ในขณะนี้กก็ าลงัถูกต่อต้านการก่อสรา้งโรงไฟฟ้า

พลงังานถ่านหนิในจงัหวดักระบี ่

 โรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลยีร์ถูกต่อต้านจากสงัคมมาโดยตลอด และ PDP แต่ละฉบบัได้เลื่อนโครงการ

โรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ออกไปทุกครัง้ที่ัจดัท า โดย PDP 2015 ระบุว่าโรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลยีร์โรงแรกจะจ่าย

ไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2573 อยา่งไรกด็ ีคาดว่าก าหนดการนี้จะถกูเลื่อนออกไปอกีเชน่กนั 



 

สว่นที ่1 - 2 หน้า 24 

 
 

 นอกจากนี้ รายงาน PDP ยงัระบุแผนทีจ่ะเพิม่ก าลงัผลติไฟฟ้าพลงัน ้าอกีมากในช่วงกลางทศวรรษของ

พ.ศ. 2563 - 2572 โครงการไฟฟ้าพลงัน ้าในประเทศเมยีนมารน์ัน้ไดร้วมอยู่ในแผนระยะยาวของประเทศไทยมา

เป็นระยะเวลานานแลว้ และมกีารจดัท า MOU ระหว่างรฐับาลเมยีนมารแ์ละรฐับาลไทยอยู่ด้วยเช่นกนั แต่การ

พฒันาโครงการเหล่านี้ใหแ้ลว้เสรจ็ตามระยะเวลาทีก่ าหนดยงัมคีวามไม่แน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิง่เมื่อพจิารณา

ว่าโครงการเหล่านี้จะตอ้งพฒันาใหส้ าเรจ็ภายในเวลาเพยีง 6 ถงึ 10 ปี 

ภาพ 7 ด้านล่างนี้แสดงประมาณการสดัส่วนก าลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยไปจนถึงปี พ .ศ. 2568 

ก าลงัผลติไฟฟ้ารวมในปี พ.ศ. 2560 คาดว่าจะม ี49 กกิะวตัต์ โดยทีป่ระมาณครึง่หนึ่งของก าลงัผลติไฟฟ้ารวม 

รอ้ยละ 41.7 จะมาจากโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มก๊าซ โรงไฟฟ้าพลงัน ้ามสีดัสว่นก าลงัผลติไฟฟ้าคดิเป็น รอ้ยละ 

11 .3 ของก าลงัผลติไฟฟ้า ซึง่แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลงัน ้าในประเทศ รอ้ยละ 7 .0 และรบัซื้อไฟฟ้าจากประเทศลาว

อกี รอ้ยละ 4.3 โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน่ จะมสีว่นแบ่งอยูท่ี ่รอ้ยละ 11.9 ของก าลงัผลติไฟฟ้ารวม โรงไฟฟ้าพลงั

ความรอ้นทีร่อ้ยละ 18.6  ของก าลงัผลติไฟฟ้ารวมสุดทา้ย ก าลงัผลติไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีนนอกเหนือจากพลงั

น ้าขนาดใหญ่คาดว่าอยูท่ี ่15.8 ของก าลงัผลติไฟฟ้ารวม 

 

ในปี พ.ศ. 2568 คาดว่าสดัสว่นการผลติไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน่และโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้น จากการผลติ

ไฟฟ้าทัง้หมดจะลดลงไปเหลอืเพยีง รอ้ยละ 9.7 และ รอ้ยละ 15.5 ตามล าดบั ในขณะเดยีวกนั   ไดค้าดการณ์ว่า

สดัสว่นการผลติไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วมก๊าซเพิม่ขึน้เป็น รอ้ยละ   43.7  นอกจากนี้ คาดว่าสดัส่วน

การผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีนทีน่อกเหนือจากโรงไฟฟ้าพลงัน ้าจะอยู่ที ่รอ้ยละ 17.5 ของก าลงัผลติไฟฟ้า

ทัง้หมดในปี พ.ศ. 2568 

ก าลงัผลติไฟฟ้าส ารองในรูปของก าลงัผลติไฟฟ้าตามสญัญาอยู่ทีร่อ้ยละ 33.9 ในปี พ.ศ. 2560 และจะ

คงที่อยู่ในช่วง รอ้ยละ 33.8-39.4 ไปจนถงึปี พ.ศ. 2567 โดยเป็นไปตามแผนการพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้าและ

แผนการปลดโรงไฟฟ้าทีแ่น่นอน  ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2568 ความต้องการไฟฟ้าจะเพิม่ขึน้เรว็กว่าการเพิม่ก าลงัผลติ

ไฟฟ้า ซึ่งจะส่งผลใหก้ าลงัผลติไฟฟ้าส ารองจะลดมาอยู่ทีร่ะดบั รอ้ยละ 36.1 ของความต้องการพลงัไฟฟ้าตาม

สญัญา และจะทยอยลดมาอยูท่ีร่ะดบั รอ้ยละ 15.0 ในปี พ.ศ. 2575 
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(6) ภาพรวมของ SPP 

หวัขอ้นี้พจิารณาในรายละเอยีดของธุรกจิผลติไฟฟ้าของ SPP ในประเทศไทย โดยจะวเิคราะหโ์ครงสรา้ง

หว่งโซ่คณุคา่ กรอบการก ากบัดแูลและการซือ้ขายไฟฟ้าและสภาพแวดลอ้มดา้นการแขง่ขนั 

การจดัการและโครงสรา้งห่วงโซ่คณุค่าของภาคธรุกิจ 

 กฟผ. และ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต ิ(รูจ้กัในนามของ สนพ. ในปัจจุบนั) ได้

รเิริม่การรบัซื้อไฟฟ้าในรปูแบบ SPP ขึน้มาในปี พ.ศ. 2535 เพื่อใหเ้อกชนสามารถยื่นเสนอขายไฟฟ้าแก่ กฟผ. 

ได ้โดยในเบือ้งตน้ไดจ้ ากดัขนาดของโครงการไวท้ี ่60 เมกะวตัต์ และหลงัจากนัน้ รฐับาลจะเพิม่ใหเ้ป็น 90 เมกะ

วตัต์ ต่อโครงการ โดยจะท าการพิจารณาเป็นรายไป (แต่ในกรณีโรงไฟฟ้า SPP ก๊าซธรรมชาติของ บี.กริม 

เพาเวอร์ ทัง้หมดม ีPPA อยู่ที ่90 เมกะวตัต์) การรบัซื้อไฟฟ้าในรปูแบบ   SPP  ได้ถูกรเิริม่ขึน้เพื่อกระตุน้ใหเ้กดิ

การสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียน (เช่น พลงังานลม พลงัแสงอาทิตย์ และพลงัน ้าขนาดเล็ก) โรงไฟฟ้า

พลงังานขยะหรอืเชื้อเพลงิชวีภาพ และโรงไฟฟ้าระบบการผลิตพลงังานร่วมที่ใช้ทัง้ก๊าซธรรมชาติและน ้ามนั

ปิโตรเลยีมเป็นเชือ้เพลงิ (แต่มเีงือ่นไขประสทิธภิาพต่างๆ ของโรงไฟฟ้า) SPP จะขายก าลงัผลติไฟฟ้าของตนเอง

บางสว่นหรอืทัง้หมดใหก้บั กฟผ. โดยไอน ้าและไฟฟ้าทีไ่มไ่ดข้ายใหก้บั กฟผ. จะขายใหภ้ายในนิคมอุตสาหกรรม

หรอืใชภ้ายในเอง (captive customers) 

SPP จ าเป็นตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไข ดงัต่อไปนี้: 

 แหล่งพลงังานหมุนเวยีน เช่น พลงังานลม พลงังานชวีมวล พลงัแสงอาทติย ์พลงัน ้าขนาดเล็ก 

ซึง่รวมถงึ ของเสยีหรอืผลผลติพลอยไดท้ีเ่กดิจากกจิกรรมทางการเกษตรและอตุสาหกรรม หรอื 
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 ระบบการผลติพลงังานรว่มทีใ่ชก๊้าซธรรมชาตหิรอืน ้ามนัปิโตรเลยีมเป็นเชือ้เพลงิ แต่อยู่ภายใต้

เงือ่นไขต่างๆ (เชน่ คา่ประสทิธภิาพโดยรวม1 ของโรงงานไฟฟ้าตอ้งมากกว่ารอ้ยละ 45 (วดัจากค่าความรอ้นต ่า 

หรอื low heating value) และมากกว่ารอ้ยละ 10 ของผลผลติ2 ตอ้งเป็นการผลติไอน ้าเพือ่น าไปใช)้ 
1  ค่าประสทิธภิาพโดยรวม = (ผลผลติพลงังานไฟฟ้า + ผลผลติพลงังานความรอ้น – พลงังานความรอ้นน าเขา้) / พลงังานของเชือ้เพลงิที่

ใชใ้นกระบวนการ (คดิจากค่าความรอ้นต ่า) โดยพลงังานความรอ้นน าเขา้นบัรวมถงึพลงังานความรอ้นของคอนเดนเสททีน่ ากลบัมาใช้
ใหมแ่ละน ้าเตมิเขา้ระบบ 

2 วดัจากอตัราส่วนผลผลติพลงังานความรอ้นต่อพลงังานไฟฟ้า = (ผลผลติพลงังานความรอ้น – พลงังานความรอ้นเขา้) / ผลผลติพลงังาน
ไฟฟ้า 

ตาราง 2 แสดงถึงก าลงัผลิตไฟฟ้าตดิตัง้และก าลงัผลติไฟฟ้าตามสญัญาของ SPP แยกตามประเภท
เชือ้เพลงิ (ม.ค. 2560) 

 

ในส่วนของโครงการพลงังานหมุนเวยีน ผูผ้ลติไฟฟ้าสามารถใชเ้ชื้อเพลงิฟอสซลิได้ไม่เกนิ รอ้ยละ 25 

ของพลงังานความรอ้นทัง้หมดต่อปี และมคี่าปรบัผูผ้ลติไฟฟ้าทีใ่ชเ้ชือ้เพลงิฟอสซลิเกนิกว่าเกณฑ์ทีก่ าหนดไว ้

ส าหรบัโรงไฟฟ้าผลติพลงังานรว่มแบบ SPP ทีต่อ้งการรบัค่าการประหยดัในการใชเ้ชือ้เพลงิ (Fuel Saving: FS) 

เตม็จ านวน โรงไฟฟ้าแหง่นัน้จะตอ้งมปีระสทิธภิาพการน าความรอ้นไปใชป้ระโยชน์โดยรวมที่รอ้ยละ 45 หรอื สงู

กว่า และจะต้องใช้ผลผลิตพลงังานในกระบวนการอุณหภาพอย่างน้อยร้อยละ 10 เช่น ความร้อนส าหรบั

กระบวนการการผลติ (process heat) หรอื ระบบการส่งน ้าเยน็แบบศนูยก์ลาง (district cooling) ตามทีร่ะบุไว้

ดา้นล่าง 

การรบัซือ้ไฟฟ้าในรปูแบบ SPP ส่งผลดตี่อประสทิธภิาพทางเศรษฐกจิและพลงังานโดยรวม จงึเกดิการ

จดัท ากลไกอตัราค่าประหยดัในการใชเ้ชือ้เพลงิ (FS) ขึน้ ลูกคา้อุตสาหกรรมหลายรายใชไ้อน ้าทีซ่ื้อมาจาก SPP 
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ส าหรบัความรอ้นในกระบวนการผลติและกระบวนการอื่นๆ ลูกคา้เหล่านี้จ าเป็นตอ้งพึง่พาไอน ้าทีจ่่ายจาก SPP 

เนื่องจากสว่นมากไมม่หีมอ้ตม้ไอน ้าส ารองเป็นของตนเอง หรอืถา้ม ีกไ็มใ่หญ่เพยีงพอต่อการด าเนินการเตม็ก าลงั

ผลิตอย่างต่อเนื่อง ระบบการผลิตพลังงานร่วมและการใช้ความร้อนเหลือทิ้งจากการผลิตไฟฟ้านัน้ท าให้

ประสทิธภิาพทางพลงังานในภาพรวมสงูขึน้ 

กรอบแนวการซ้ือขายไฟฟ้า 

 โครงสรา้งอตัรารบัซื้อไฟฟ้าทีแ่ตกต่างกนัถูกน ามาใชก้บัผูผ้ลติไฟฟ้าในแต่ละประเภท (IPP SPP และ 

VSPP)  โดยอตัราเหล่านี้ถูกก าหนดตามประเภทของสญัญา (Firm หรอื Non-firm) และตามแหล่งพลงังาน 

(พลงังานตามแบบ หรอื พลงังานทางเลอืก) พลงัไฟฟ้าประเภทสญัญา Firm คอื โรงไฟฟ้าที ่SPP รบัประกนัว่า

สามารถจ่ายไฟฟ้าในชว่งเดอืนทีม่คีวามตอ้งการไฟฟ้าสงูสดุได ้ 

 กฟผ. ได้ระบุประเภทของอตัราการรบัซื้อไฟฟ้าจาก SPP ไว้สองประเภทกล่าวคอื พลงัไฟฟ้าตาม

ประเภทสญัญา Firm และ Non-firm ตาราง 3 ดา้นล่างแสดงใหเ้หน็ถงึการจ าแนก SPP ตามประเภทสญัญา 

ตาราง 3 ก าลงัผลติไฟฟ้าตดิตัง้และก าลงัผลติไฟฟ้าตามสญัญาของ SPP แยกตามประเภทสญัญา (ม.ค. 
2560) 

 

 โดยที ่SPP ทีใ่ชเ้ชือ้เพลงิฟอสซลิประเภทสญัญา Firm จะตอ้งผลติไฟฟ้าเป็นอยา่งน้อย 7,008 ชัว่โมงต่อ

ปี และจะตอ้งผลติไฟฟ้าในชว่งระหว่างเดอืนมนีาคม เมษายน พฤษภาคม มถิุนายน กนัยายน และ ตุลาคม โดย

ก าหนดคา่พลงัไฟฟ้าทีต่อ้งจ่ายให ้SPP ประเภทสญัญา Firm จากเงนิลงทนุ และ คา่เชือ้เพลงิในการผลติพลงังาน

ไฟฟ้าที ่กฟผ. สามารถหลกีเลีย่งไดใ้นอนาคต 

 SPP ประเภทสญัญา Firm ทีผ่ลติพลงัไฟฟ้าจากพลงังานเชงิพาณิชยไ์ดร้บัราคาไฟฟ้าฐานซึง่ประกอบไป

ดว้ยค่าพลงัไฟฟ้า ค่าพลงังานไฟฟ้า และค่าการประหยดัการใชเ้ชือ้เพลงิ SPP ประเภทสญัญา Firm ทีผ่ลติพลงั

ไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีนจะไดร้บัราคาฐานในอตัราเท่ากนัแต่จะไดร้บัส่วนเพิม่อตัรารบัซื้อไฟฟ้า (Adder) อกี

สองสว่น สว่นแรกจะเป็นอตัราคงที ่เรยีกว่า คา่การสง่เสรมิการใชเ้ชือ้เพลงิพลงังานหมุนเวยีน และอกีส่วนจะเป็น

อตัราแปรผนัตามประเภทของพลงังานหมนุเวยีน ซึง่สรปุไวใ้น ตาราง 4 ดา้นล่าง 
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ตาราง 4 การจ าแนกอตัรารบัไฟฟ้าจาก SPP ประเภทสญัญา Firm 

 

2.3 การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ  

2.3.1 การจดัหาท่ีดิน 

ส าหรบัโครงการโรงไฟฟ้าทีต่ัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม กลุ่มบรษิทัฯ เช่าทีด่นิและซื้อทีด่นิจากผูพ้ฒันา

และผูจ้ดัการนิคมอตุสาหกรรม โดยปกตแิลว้สญัญาเชา่เหล่านี้จะมอีาย ุ25 - 30 ปี 

2.3.2 การเลือกผูร้บัเหมา EPC 

กลุ่มบรษิทัฯ มหีลกัเกณฑภ์ายในส าหรบัการจดัหาจดัจา้งผูร้บัเหมา EPC ทีช่ดัเจน โดยในช่วงแรกของ

แต่ละโครงการ ฝ่ายการวางแผนดา้นเทคโนโลยขีองกลุ่มบรษิทัฯ จะประเมนิเทคโนโลยสี าหรบัเครือ่งจกัรหลกัของ

โครงการโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ เชน่ เครือ่งจกัรกงัหนัพลงังานก๊าซธรรมชาต ิและเลอืกเทคโนโลยทีีก่ลุ่มบรษิทัฯ 

คดิว่ามคีวามเหมาะสมกบัการใชง้านทีสุ่ด โดยค านึงถงึก าลงัการผลติ ประสทิธภิาพ ราคา อายุการใชง้าน และ

การบ ารุงรกัษา ความเหน็ของฝ่ายการวางแผนด้านเทคโนโลยจีะถูกส่งไปยงัคณะกรรมการจดัการของบรษิัท 

(Management Committee) ซึง่ประกอบไปดว้ยผูบ้รหิารฝ่ายต่างๆ เพื่ออนุมตั ิหลงัจากนัน้ฝ่ายการพาณิชยข์อง

กลุ่มบรษิทัฯ (Commercial Department) จะจดัท าขอบเขตการจา้ง (Terms of Reference) (ซึง่ประกอบไปดว้ย

ขอ้เทจ็จรงิเบือ้งตน้ ลกัษณะเทคโนโลยขีองโครงการโรงไฟฟ้าทีก่ลุ่มบรษิทัฯ เลอืกใช ้ขอบเขตของงาน คุณสมบตัิ

ของผูร้บัเหมา EPC ขอ้เสนอ ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ และรายละเอยีดของสญัญา เป็นตน้) 
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2.3.3 การจดัหาวตัถดิุบในการผลิตไฟฟ้า 

(1) กา๊ซธรรมชาติ 

วตัถุดบิหลกัส าหรบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วมของกลุ่มบรษิัทฯ คอืก๊าซธรรมชาต ิซึ่งกลุ่ม

บรษิทัฯ ใชเ้ป็นเชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้าและไอน ้า 

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นร่วมของกลุ่มบรษิทัฯ ทัง้หมดทีด่ าเนินการอยู่ใชก๊้าซธรรมชาตเิป็น

เชือ้เพลงิหลกั  

กลุ่มบรษิทัฯ ไดเ้ขา้ท าสญัญาจดัหาก๊าซจ านวน 15 ฉบบักบั ปตท. ส าหรบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความ

รอ้นร่วมของกลุ่มบรษิทัฯ ทีก่ าลงัด าเนินการและอยู่ในระหว่างการก่อสรา้ง อกีทัง้กลุ่มบรษิทัฯ ยงัมบีนัทกึความ

เขา้ใจจ านวน 2 ฉบบักบั ปตท. ส าหรบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วมของกลุ่มบรษิทัฯ ทีไ่ดท้ าสญัญาซื้อ

ขายไฟฟ้าและอยูร่ะหว่างการพฒันา ซึง่ไดแ้ก ่BGPR1 และ BGPR2 

สญัญาจดัหาก๊าซแต่ละฉบบัทีก่ลุ่มบรษิทัฯ ท ากบั ปตท. เป็นไปตามแบบสญัญาจดัหาก๊าซมาตรฐานของ 

ปตท. ทีท่ ากบั SPP  ยกเว้นสญัญาจดัหาก๊าซส าหรบั BPLC2 ซึ่งใชส้ญัญาแบบมาตรฐานทีท่ ากบัผูผ้ลติใน

ภาคอุตสาหกรรม ขอ้ก าหนดต่างๆ ในสญัญา 2 ประเภทนี้ รวมทัง้ขอ้ก าหนดในด้านราคามคีวามแตกต่างกนั 

โดยทัว่ไปราคาก๊าซส าหรบั SPP จะต ่ากว่าราคาก๊าซส าหรบัผูผ้ลติในภาคอตุสาหกรรม จนถงึปัจจุบนักลุ่มบรษิทัฯ 

ยงัไมเ่คยประสบปัญหาในการจดัสง่ก๊าซธรรมชาตจิาก ปตท. อยา่งมนียัส าคญั  
(2) น ้าดิบและสาธารณูปโภคอ่ืนๆ 

ในการผลติไฟฟ้ากลุ่มบรษิทัฯ จ าเป็นตอ้งใชน้ ้าดบิในปรมิาณมากเพื่อลดอุณหภูมขิองเครื่องจกัรทีใ่ชใ้น

การผลติ โดยกลุ่มบรษิทัฯ มคีูส่ญัญาในการจดัหาน ้าดบิแตกต่างกนัตามแต่ละพืน้ที ่ดงัต่อไปนี้ 
(ก) นิคมอตุสาหกรรมอมตะนครและนิคมอตุสาหกรรมอมตะซิต้ี 

บรษิทั อมตะ วอเตอร ์จ ากดั ("อมตะ วอเตอร์") ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของ อมตะ คอรป์อเรชนั เป็นผูจ้ดัหา

น ้าดิบ น ้าเพื่อการบรโิภค และระบบการบ าบัดน ้าเสียพื้นฐานที่โครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบรษิัทฯ ในนิคม

อตุสาหกรรมสองแห่งนี้จ าเป็นตอ้งใช ้โดยกลุ่มบรษิทัฯ ช าระค่าบรกิารส าหรบัการจดัหาน ้าและการบรกิารบ าบดั

น ้าเสยีโดยใชส้ตูรค านวณทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาบรกิารการจดัหาน ้าและบ าบดัน ้าเสยีแต่ละสญัญา    

ทัง้นี้  อมตะ วอเตอร์ จัดหาน ้าดิบจาก บรษิัท จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวันออก จ ากดั 

(มหาชน) ("บมจ. อสีทว์อเตอร์") ซึง่ส่งน ้าดบิไปยงัโรงผลติน ้าของอมตะ วอเตอร ์โดยตรง เพื่อปรบัปรุงคุณภาพ

น ้ากอ่นทีจ่ะแจกจ่ายไปยงัโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบรษิทัฯ โดย อมตะ วอเตอร ์ยงัมแีหล่งเกบ็น ้าส ารองขนาด

ใหญ่ภายในนิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร และนิคมอตุสาหกรรมอมตะซติี้ 
(ข) นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั 

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ซึ่งเป็นรฐัวสิาหกจิภายใต้การก ากบัดูแลของกระทรวง

อตุสาหกรรม เป็นเจา้ของและผูบ้รหิารงานในนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั มหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัหาน ้า และ

บรกิารบ าบดัน ้าเสยีใหก้บัโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบรษิทัฯ ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั โดยกลุ่มบรษิทัฯ 

ช าระคา่บรกิารใหแ้กก่ารนิคมอตุสาหกรรมส าหรบับรกิารการจดัสง่น ้าและการบ าบดัน ้าเสยีโดยค านวณตามสตูรที่
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ก าหนดในสญัญาบรกิารการจดัหาน ้าและบ าบดัน ้าเสยี ส าหรบันิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั น ้าดบิดงักล่าวมาจาก

อา่งเกบ็น ้าหนองคอ้ จงัหวดัชลบุร ี
(ค) สวนอตุสาหกรรมบางกะดี 

บรษิทั สวนอุตสาหกรรมบางกะด ีจ ากดั เป็นผูจ้ดัการในดา้นทรพัยากรน ้า การจดัส่งน ้า และการบ าบดั

น ้าเสยีในสวนอุตสาหกรรมบางกะด ีซึ่งรวมถงึน ้าดิบ น ้าเพื่อการบรโิภค และระบบการบ าบดัน ้าเสยี โดยกลุ่ม

บรษิัทฯ ช าระค่าบรกิารให้แก่สวนอุตสาหกรรมบางกะดีส าหรบับรกิารการจดัส่งน ้าและการบ าบดัน ้าเสยีโดย

ค านวณตามสูตรทีก่ าหนดไว้ในสญัญาบรกิารการจดัหาน ้าและบ าบดัน ้าเสยี  ในปัจจุบนัการประปานครหลวง 

(“กปน.”) เป็นผูจ้ดัสง่น ้าดบิใหแ้กส่วนอตุสาหกรรมบางกะด ีโดยน ้าดบิจากคลองของกปน. จะถกูสบูไปยงัโรงกรอง

น ้าเพือ่การผลติน ้าไปใชใ้นสวนอตุสาหกรรมบางกะด ี
(ง) นิคมอตุสาหกรรมเหมราช 

เหมราชเป็นผูจ้ดัการในดา้นทรพัยากรน ้า การจดัสง่น ้าและการบ าบดัน ้าเสยีในนิคมอตุสาหกรรมเหมราช 

ซึง่รวมถงึ น ้าดบิ น ้าเพือ่การบรโิภค และการบ าบดัน ้าเสยี โดยกลุ่มบรษิทัฯ ช าระค่าบรกิารใหแ้ก่เหมราชส าหรบั

บรกิารการจดัสง่น ้าและการบ าบดัน ้าเสยีโดยค านวณตามสตูรทีก่ าหนดในสญัญาบรกิารการจดัหาน ้าและบ าบดัน ้า

เสยี ในนิคมอตุสาหกรรมเหมราชนี้ น ้าดบิจะถกูสง่ตรงไปยงัโรงผลติน ้าเพื่อปรบัปรุงคุณภาพน ้าก่อนทีจ่ะแจกจ่าย

ไปยงัโรงงานต่างๆ นอกจากนี้ เหมราชยงัมอี่างเกบ็น ้าหนองปลาไหล ซึง่เป็นอ่างเกบ็น ้าขนาดใหญ่ตัง้อยู่ใกลก้บั

นิคมอตุสาหกรรมเหมราชอกีดว้ย 
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3.  ปัจจยัความเส่ียง 

3.1 ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาเช้ือเพลิง  

ก๊าซธรรมชาตเิป็นเชื้อเพลงิหลกัส าหรบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมของกลุ่มบรษิัทฯ หาก

ตน้ทนุเชือ้เพลงิเพิม่ขึน้อยา่งมนียัส าคญัและกลุ่มบรษิทัฯ ไม่สามารถผลกัภาระราคาเชือ้เพลงิทีเ่พิม่ขึน้ดงักล่าว

ไปยงัลกูคา้ของกลุ่มบรษิทัฯ ได ้จะท าใหก้ลุ่มบรษิทัฯ มอีตัราก าไรลดลง  

อยา่งไรกด็ ีบรษิทัฯ สามารถผลกัภาระเรือ่งความผนัผวนของราคาเชือ้เพลงิไปยงัลูกคา้ทีซ่ื้อไฟฟ้าของ

กลุ่มบรษิทัฯ ภายใตส้ญัญาซื้อขายไฟฟ้า กล่าวคอื 1) ตามขอ้ก าหนดในสญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบั กฟผ. กลุ่ม

บรษิทัฯ สามารถผลกัภาระคา่ก๊าซธรรมชาตไิปยงั กฟผ. ไดจ้ากสตูรราคาค่าพลงังานไฟฟ้าตามสญัญา และ 2) 

ตามขอ้ก าหนดในสญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบัลูกคา้อุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยปกตกิลุ่มบรษิทัฯ ตกลงขาย

ไฟฟ้าอา้งองิจากอตัราคา่ไฟฟ้าขายปลกีของ กฟภ. ซึง่มกีารรวมค านวณคา่ Ft ทีม่กีารปรบัเปลีย่นทกุๆ 4 เดอืน

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัราคาของเชือ้เพลงิทีใ่ชใ้นการผลติไฟฟ้าหลายชนิด เชน่ ก๊าซธรรมชาต ิถ่านหนิ น ้ามนั และ

เชือ้เพลงิประเภทอืน่ ตลอดจนอตัราเงนิเฟ้อ อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ และปัจจยัอืน่ๆ   

3.2 ความเส่ียงจากการพึ่งพิงการจดัหากา๊ซธรรมชาติของปตท. ให้กบักลุ่มบริษทัฯ 

การประกอบธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ พึง่พงิการจดัหาเชือ้เพลงิ โดยเฉพาะก๊าซธรรมชาต ิซึง่กลุ่มบรษิทัฯ 

ซื้อทัง้หมดจากปตท. คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 70-80 ของต้นทุนขายและการใหบ้รกิารของกลุ่มบรษิทัฯ หาก

ก๊าซธรรมชาตเิกดิการขาดแคลนหรอืปตท. ไม่สามารถจดัส่งก๊าซธรรมชาตใิหก้บักลุ่มบรษิทัฯ ได้ อาจท าให้

โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมของกลุ่มบรษิทัฯ ไม่สามารถด าเนินการผลติไฟฟ้าและไอน ้าซึ่งจะส่งผลให้กลุ่ม

บรษิทัฯ ไมส่ามารถปฏบิตัติามขอ้ก าหนดในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าและสญัญาซือ้ขายไอน ้าทีม่อียูไ่ด้ 

อย่างไรกด็กีลุ่มบรษิทัฯ มกีารก าหนดปริมาณก๊าซขัน้ต ่าที ่ปตท. ต้องจดัหาใหใ้นสญัญาซื้อขายก๊าซ

ธรรมชาตกิบั ปตท. รวมทัง้มกีารแจ้งปรมิาณก๊าซทีจ่ะใชใ้นแต่ละปีให ้ปตท. ตามแผนการผลติ ซึ่ง ปตท. มี

หน้าทีต่อ้งจดัหาตามสญัญา และช าระค่าปรบัเพื่อชดเชยรายไดบ้างส่วนหาก ปตท. จดัหาก๊าซธรรมชาตไิม่ได้

ตามปรมิาณที่ตกลงกนั นอกจากนี้บริษัทฯ ยงัศกึษาแนวทางที่จะเพิ่มสดัส่วนของโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิง

ประเภทอื่นโดยเฉพาะพลงังานทดแทน เช่น น ้าและแสงอาทติย ์เพื่อลดสดัส่วนการพึง่พงิรายไดห้ลกัทีม่าจาก

โรงไฟฟ้าทีใ่ชก๊้าซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิ  

3.3 ความเส่ียงจากการพึ่งพิง กฟผ.  

กฟผ. เป็นรฐัวสิาหกจิและผูผ้ลติไฟฟ้ารายใหญ่ทีสุ่ดของประเทศ และเป็นผูซ้ื้อไฟฟ้าแบบขายส่งราย

ใหญ่ทีค่วบคมุระบบขายสง่ไฟฟ้าทัง้หมดในประเทศ และยงัเป็นลกูคา้รายใหญ่ทีสุ่ดของกลุ่มบรษิทัฯ โดยรายได้

จากการขายไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟผ. มสีดัส่วนประมาณรอ้ยละ 60 ของรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารทัง้หมด

ของกลุ่มบรษิทัฯ อกีทัง้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าตามโครงการรบัซือ้ไฟฟ้าจาก SPP ระหว่าง กฟผ. กบักลุ่มบรษิทัฯ 

เป็นสญัญามาตรฐานทีก่ลุ่มบรษิทัฯ ไมส่ามารถเจรจาต่อรองเงือ่นไขต่างๆ ได ้ 
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อยา่งไรกด็ ีจากผลการด าเนินงานทีผ่า่นมา โรงไฟฟ้าของกลุ่มบรษิทัฯ ทกุโรงปฏบิตัติามเงือ่นไขส าคญั

ในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบักฟผ. และบรษิทัยงัไดจ้ดัตัง้ฝ่ายควบคมุปฏบิตักิารซึง่เป็นหน่วยงานกลางทีท่ าหน้าที่

ควบคมุ ประสานงานและสง่รายงานผลการด าเนินงานของโรงไฟฟ้า การจ าหน่ายไฟฟ้าและแผนการซ่อมบ ารุง

ของโรงไฟฟ้าทุกโรงให ้กฟผ. รวมทัง้การวางแผนจัดการป้องกนัปัญหาต่างๆ ที่อาจเกดิขึน้จากการด าเนิน

เครือ่ง เพือ่ลดความเสีย่งของโรงไฟฟ้าจากการผดิเงือ่นไขในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบั กฟผ. 

3.4 ความเส่ียงจากการด าเนินเครือ่งและการบ ารงุรกัษาโรงไฟฟ้าท่ีเปิดด าเนินการแล้ว  

การประกอบกจิการของกลุ่มบรษิทัฯ อาศยัเครือ่งจกัรและกระบวนการผลติทีม่คีวามซบัซอ้น ก าลงัการ

ผลติและประสทิธภิาพของโรงไฟฟ้าขึน้อยู่กบัการด าเนินเครื่องและการบ ารุงรกัษาอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้าเป็น

ส าคญั ความขดัขอ้งจากการด าเนินงานหรอืการหยุดเดนิเครื่องก าเนิดไฟฟ้าอย่างฉุกเฉิน อาจท าใหก้ าลงัการ

ผลติไฟฟ้าลดลงต ่ากว่าระดบัทีค่าดการณ์ไว้ หรอือตัราการใชค้วามรอ้น (Heat Rate) สงูกว่าอตัราทีก่ าหนดไว้

ในสญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบั กฟผ. (Contracted Heat Rate) ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการท าก าไรของ

โรงไฟฟ้า 

อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ มคีวามรูค้วามช านาญในการด าเนินเครื่องและการซ่อมบ ารุงโรงไฟฟ้า SPP มา 

กว่า 20 ปี โดยบรษิทัฯ มกีลยทุธใ์นการด าเนินเครือ่งและการซ่อมบ ารงุทีส่ าคญัดงันี้  

1) การมอบหมายใหท้มีด าเนินเครื่องและทีมซ่อมบ ารุงของโรงไฟฟ้าแต่ละโรงประจ าโรงไฟฟ้าตัง้แต่

ชว่งกอ่สรา้งโรงไฟฟ้าประมาณ 6-12 เดอืน กอ่นเปิดด าเนินการ เพือ่สรา้งความคุน้เคยกบัการออกแบบและการ

ท างานของเครือ่งจกัร 

2) การวางแผนใหม้โีรงไฟฟ้าหลายโรงอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเดยีวกนั เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสุด

ในการด าเนินเครือ่งและการสบัเปลีย่นการจ าหน่ายไฟฟ้าในกรณีทีเ่กดิเหตุขดัขอ้งขึน้ในเครือ่งจกัรตวัใดตวัหนึ่ง  

3) การอาศยัชา่งผูช้ านาญการในการซ่อมบ ารงุเครือ่งจกัรตามสญัญาการใหบ้รกิารงานบ ารงุรกัษาระยะ

ยาวกบัผูผ้ลติและการควบคมุดแูลโดยทมีซ่อมบ ารงุของบรษิทัฯ และ  

4) การอาศยัฝ่ายบรหิารทรพัยส์นิ ซึง่เป็นหน่วยงานกลางคอยประสานและจดัการตารางการซ่อมบ ารุง

ของแต่ละโรงไฟฟ้าใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของผูผ้ลติและใชจ้ านวนวนัในการซ่อมบ ารงุใหน้้อยทีส่ดุ 

กลยทุธท์ีส่ าคญัเหล่านี้ สง่ผลใหโ้รงไฟฟ้าทีเ่ปิดด าเนินการแลว้ของบรษิทัฯ มอีตัราการใชเ้ชือ้เพลงิจรงิ

น้อยกว่าอตัราทีร่ะบุไวใ้นสญัญา และจ านวนวนัในการซ่อมบ ารงุเป็นไปตามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นสญัญาเชน่กนั 

3.5 ความเส่ียงจากการก่อสร้างโครงการให้แล้วเสรจ็ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดหรือค่าใช้จ่ายในการ

ก่อสรา้งอาจสูงกว่างบประมาณท่ีตัง้ไว้ 

การกอ่สรา้งหรอืพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบรษิทัฯ อาจเกดิการสง่มอบงานล่าชา้หรอือาจมเีหตุ

อื่นใด ซึ่งท าให้ต้นทุนในการก่อสร้างสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้อนัเป็นผลมาจากหลายปัจจัย เช่น การส่งมอบ

ส่วนประกอบส าคญัล่าช้ากว่าก าหนดการ การไม่ได้รบัอนุมตัิซึ่งใบอนุญาตใดๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการก่อสร้าง 
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รวมถงึเกดิเหตุสดุวสิยันอกเหนือการควบคุมของกลุ่มบรษิทัฯ ส่งผลใหโ้ครงการโรงไฟฟ้านัน้ๆ ไม่สามารถเปิด

ด าเนินการไดต้ามทีร่ะบุไวใ้นสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า  

อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ มรีะบบการวางแผนการก่อสรา้งและการก าหนดงบประมาณทีม่มีาตรฐานสงูและ

เป็นทีย่อมรบัในสากล โดยบรษิทัฯ สามารถบรหิารจดัการใหทุ้กโครงการทีก่่อสรา้งก าหนดเสรจ็ทนัเวลาและ

ตามงบประมาณทีก่ าหนดไว ้โดยอาศยัการประสานงานจากทุกหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งอย่างเป็นระบบ เช่น ฝ่าย

จดัซื้อและการพาณิชยก์ าหนดคุณสมบตัขิองเครื่องจกัรและผูร้บัเหมาทีจ่ะเขา้ร่วมประมลูใหม้มีาตรฐานระดบั

สากล จดัท าขัน้ตอนการประมูลราคาที่โปร่งใส ฝ่ายตดิต่อใบอนุญาต ชุมชน และสิง่แวดล้อมด าเนินการขอ

ใบอนุญาตทีเ่กีย่วขอ้ง เขา้ท าความเขา้ใจกบัชมุชน และท ารายงานสิง่แวดลอ้มล่วงหน้าตัง้แต่กอ่นเริม่ด าเนินการ

ก่อสร้าง ฝ่ายบรหิารโครงการติดตามตรวจสอบความคบืหน้าของการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ     

ทกุเดอืน และฝ่ายการเงนิจดัหาเงนิกูท้ีเ่หมาะสมต่อโครงการโรงไฟฟ้าแต่ละโรง 

3.6 ความเส่ียงจากการแข่งขนัเพื่อให้ได้มาซ่ึงโครงการผลิตไฟฟ้าในอนาคต 

กลุ่มบรษิทัฯ มแีผนการเขา้ร่วมประมูลโครงการผลติไฟฟ้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศเพื่อขยาย

กจิการของกลุ่มบรษิทัฯ โดยความสามารถในการขยายกจิการของกลุ่มบรษิทัฯ ขึน้อยู่กบันโยบายการเปิดการ

ประมลูโครงการตามโครงการรบัซือ้ไฟฟ้าของรฐับาล ความสามารถในการปฏบิตัติามคุณสมบตัทิางเทคนิคของ

โครงการทีเ่ปิดประมลู การหาแหล่งเงนิทนุของกลุ่มบรษิทัฯ และสภาวะการแขง่ขนัทีก่ลุ่มบรษิทัฯ ตอ้งเผชญิ 

ทัง้นี้  การที่บรษิัทฯ ตัดสินใจเขา้ร่วมในการประมูลโครงการใด โครงการนัน้ต้องผ่านขัน้ตอนการ

ประเมนิความเสีย่งในดา้นต่างๆ ตามกระบวนการทีบ่รษิทัฯ ก าหนดไว ้เช่น การประเมนิความเสีย่งทางเทคนิค 

ผลตอบแทนทางการเงนิ และการประเมนิความเสีย่งทางกฎหมาย เพื่อใหม้ัน่ใจว่าผลตอบแทนเหมาะสมกบั

ระดบัความเสีย่งของโครงการนัน้ๆ และมคีณะกรรมการบรษิทั และคณะผูบ้รหิารทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ใน

อตุสาหกรรมมายาวนาน เป็นผูพ้จิารณาและประเมนิความเสีย่งในโครงการลงทนุแต่ละโครงการ  

3.7 ความเส่ียงจากการสูญเสียผูบ้ริหารระดบัสูงหรอืพนักงานท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทัฯ  

กลยุทธ์ในการพฒันาธุรกจิของกลุ่มบรษิัทฯ ต้องอาศยัวิสยัทศัน์และความเชี่ยวชาญของผู้บริหาร

ระดบัสงูและพนกังานทีส่ าคญัของกลุ่มบรษิทัฯ ผูบ้รหิารระดบัสงูและพนกังานทีส่ าคญัของกลุ่มบรษิทัฯ ไดส้ ัง่สม

และสร้างระบบบริหารจดัการและองค์ความรู้ทางด้านเทคนิคจ านวนมาก โดยที่ผู้บรหิารระดบัสูงของกลุ่ม    

บรษิัทฯ ประสบความส าเร็จในการพฒันา จดัหาแหล่งเงนิทุน ก่อสร้าง การเขา้ซื้อกจิการ ด าเนินโครงการ

โรงไฟฟ้า หากกลุ่มบรษิทัฯ สญูเสยีคณะผูบ้รหิารระดบัสงูและพนกังานทีส่ าคญั กลุ่มบรษิทัฯ อาจไม่สามารถหา

บุคคลอืน่มาท าหน้าทีแ่ทน และอาจสง่ผลต่อความต่อเนื่องของการด าเนินงานของกลุ่มบรษิทัฯ   

อย่างไรก็ด ีบรษิทัฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่าพนักงานถือเป็นส่วนส าคญัต่อความส าเร็จของบรษิัทฯ 

ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึไดใ้หค้วามส าคญัต่อการพฒันาทรพัยากรบุคคล โดยบรษิทัฯ มุ่งหมายทีจ่ะจูงใจ พฒันา และ

รกัษาบุคลากรทีม่คีุณภาพตามแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plans) และมทีศันคติ
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ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของหลกัค่านิยมขององคก์ร 4 ประการ (4 P) คอื Positivity, Professionalism, Partnership 

และ Pioneering Spirit นอกจากนี้ บรษิทัฯก าหนดบุคลากรทีม่คีวามสามารถทีจ่ะมาสบืทอดต าแหน่งส าคญัใน

บรษิทัฯ (Succession Planner) โดยมุ่งเน้นการฝึกฝนและพฒันาบุคลากรเหล่านัน้ใหม้คีวามกา้วหน้า และ      

มคีวามพรอ้มในการกา้วขึน้เป็นผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ ในอนาคต  

3.8 ความเส่ียงจากการเป็นผูป้ระกอบธรุกิจโดยการถือหุ้นในบริษทัอ่ืน (Holding company) 

บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิโดยการถอืหุน้ในบริษทัอื่น ดงันัน้ความสามารถในการประกาศจ่ายเงนิปันผล

ของบรษิทัฯ จงึขึน้อยู่กบัผลประกอบการของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมของบรษิทัฯ บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม

ของบรษิทัฯ ซึง่เป็นบรษิทัเจา้ของโครงการ (project companies) ซึง่ความสามารถในการจ่ายเงนิปันผลของ

บรษิทัเจา้ของโครงการขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงาน เงือ่นไขทางการเงนิ สภาพคล่อง ขอ้ก าหนดในการลงทุน 

และขอ้จ ากดัภายใตส้ญัญาเงนิกูข้องโครงการ และปัจจยัอื่นๆ ทีค่ณะผูบ้รหิาร กรรมการ และ/หรอื ผูถ้อืหุน้ของ

บรษิทัเจา้ของโครงการเหล่านัน้เหน็สมควร  

โดยนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัย่อย จะพจิารณาจ่ายตามก าไรสุทธหิลงัหกัภาษ ีทุนส ารอง

เงนิตามทีก่ฎหมายก าหนด ภาระผูกพนัตามเงื่อนไขของสญัญาเงนิกูแ้ล้ว กระแสเงนิสด และความเหมาะสม

อืน่ๆ ของบรษิทัยอ่ย 

3.9 กลุ่มบริษทัฯ มีความเส่ียงทางด้านอตัราแลกเปล่ียน 

กลุ่มบรษิทัฯ มคีวามเสีย่งทางดา้นอตัราแลกเปลีย่นจากการทีก่ลุ่มบรษิทัฯ มเีงนิกูย้มืบางส่วนในสกุล

เงนิดอลลารส์หรฐัและมกีารซื้อเครื่องจกัรส าหรบัโครงการโรงไฟฟ้าโดยใชเ้งนิตราต่างประเทศ รวมทัง้มรีายได้

บางส่วนเป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศ เช่น ดอลลารส์หรฐั กบีลาว และดองเวยีดนาม หรอืเป็นสกุลเงนิบาทซึ่ง

เชือ่มโยงกบัดอลลารส์หรฐั (Dollar-linked)    

อย่างไรกด็ ีกลุ่มบรษิทัฯ มกีลยุทธ์ในการจดัการความเสีย่งทางดา้นอตัราแลกเปลีย่นดงันี้ 1) การจดั

สดัสว่นเงนิกูย้มืของบรษิทัเจา้ของโครงการในสกลุเงนิดอลลารส์หรฐั ใหส้อดคลอ้งกบัรายไดใ้นสกุลเงนิเดยีวกนั

หรอืเรยีกว่า “Natural Hedge” ซึ่งเป็นการจ ากดัความเสีย่งทางด้านอตัราแลกเปลี่ยนของโครงการที่เปิด

ด าเนินการแลว้ และ 2) การใชต้ราสารอนุพนัธ์ เช่น สญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Forward Contract) เพื่อป้องกนั

ความเสีย่งทางดา้นอตัราแลกเปลีย่นในการซือ้เครือ่งจกัรส าหรบัโครงการโรงไฟฟ้าระหว่างกอ่สรา้ง  

3.10 กลุ่มบริษทัฯ อาจได้รบัผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี้ย 

การพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าตอ้งใชเ้งนิลงทุนจ านวนมาก โดยแหล่งเงนิทุนส่วนใหญ่ของกลุ่มบรษิทัฯ 

ได้มาจากสนิเชื่อทีม่กีบัสถาบนัการเงนิต่างๆ ในอตัราดอกเบี้ยแบบลอยตวัที่อา้งองิกบั  LIBOR MLR หรอื 

THBFIX โดยบรษิทัฯ มนีโยบายในการป้องกนัความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี้ยส่วนใหญ่ โดยใช้

ตราสารอนุพนัธเ์พือ่สบัเปลีย่นอตัราดอกเบีย้แบบลอยตวัใหเ้ป็นอตัราดอกเบีย้คงที่ 
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3.11 ความเส่ียงจากการมีสดัส่วนหน้ีสินสุทธิมากกว่าส่วนของเจ้าของ 

บรษิัทฯ มสีดัส่วนหนี้สนิสุทธิต่อส่วนของเจ้าของ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ที่ 1.4 เท่า ตามงบ

การเงนิรวมของบรษิทัฯ หรอืมหีนี้สนิสทุธมิากกว่าสว่นของเจา้ของ ซึง่อาจส่งผลต่อความมัน่คงทางการเงนิและ

โครงสรา้งเงนิทนุโดยรวมของบรษิทัฯ 

อย่างไรกด็หีนี้สนิสุทธสิ่วนมากของบรษิทัฯ กว่ารอ้ยละ 80 เป็นหนี้สนิสุทธริะดบัโครงการหรอืบรษิทั

ย่อยของบรษิทัฯ ซึง่บรษิทัฯเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่และมีอ านาจควบคุม จงึมกีารจดัท างบการเงนิแบบวธิงีบการเงนิ

รวม (Consolidation) กล่าวคอื มกีารรวมสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิของบรษิทัย่อยในงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ซึ่ง

หนี้สนิระดบัโครงการเป็นการกูเ้งนิในรปูแบบของเงนิกูโ้ครงการ (Project Finance) ทีภ่าระผกูพนัของผูถ้อืหุน้มี

จ ากดั (Limited Recourse) และหากพจิารณาในระดบัของงบการเงนิเฉพาะกจิการ บรษิทัฯ มสีดัส่วนหนี้สนิ

สุทธติ่อส่วนของเจา้ของ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 เพยีง -0.1 เท่า หรอืคอืมเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิ

สดมากกว่าหนี้สนิของบรษิทัฯ 
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4. ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 

4.1 เงินลงทุน 

  บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิโดยการถอืหุน้ในบรษิทัอื่น (Holding Company) ทีป่ระกอบธุรกจิหลกัดา้นการ

ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน ้า และธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ ดงันัน้ สนิทรพัยถ์าวรหลกั

ของ บรษิทัฯ จงึเป็นเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมคา้ โดยจากงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทัฯ ณ 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯ มเีงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่มคา้ จ านวน 8,725.5 ลา้นบาท 

  ตารางดงัต่อไปนี้ แสดงรายละเอยีดเกีย่วกบัสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ ตามทีป่รากฎในงบการเงนิเฉพาะ

กจิการของบรษิทัฯ ส าหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

สินทรพัย ์ สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) มลูค่าทางบญัชี (บาท) 

1.  เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

ABP 51.2 846,470,974 

ABP3 30.0 422,599,433 

ABP4 29.9 434,214,367 

ABP5 29.9 419,683,259 

ABPR1 30.0 387,476,958 

ABPR2 30.0 405,967,872 

ABPR3 29.9  300,234,540 

ABPR4 29.9 280,321,233 

ABPR5 29.9 120,287,060 

BPHL 99.9 249,925 

BGPL 99.9 554,089,900 

BIP1 74.0 1,040,639,729 

BIP2 74.0 963,675,947 

BPWHA 1 75.0 1,151,872,954 

BPB2 100.0 2,499,925 

BGPR1 100.0 2,499,925 

BGPR2 100.0 2,499,925 

BORP1 91.3 228,275 

BORP2 91.3 228,275 

BORP3 91.3 228,275 

BORP4 91.3 228,275 

TWP 70.0 184,467 

BGPSP 100.0 99,999,700 

BGPSK 99.9 152,499,700 

BGPS 100.0 1,249,925 

BW 74.0 162,233,155 



 

สว่นที ่1 - 4 หน้า 2 
 

 

สินทรพัย ์ สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) มลูค่าทางบญัชี (บาท) 

BGC 1 99.9 249,925 

BGC 2 99.9 249,925 

2. เงินลงทุนในบริษทัร่วมค้า 

BGSENA 49.0 409,149,700 

BGYSP 49.0 563,493,200 

BGPPP 55.0 18,132 

รวมเงินลงทุน1 8,725,524,856 

1   รวมเงนิลงทุนทัง้หมดอาจไมต่รงกบัผลรวมทัง้หมดของตวัเลขทีแ่สดงในตาราง เนื่องจากการปัดทศนิยมเป็นหน่วยบาท 

4.2 สินทรพัยถ์าวรท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจหลกัของบริษทัฯ และบริษทัย่อยท่ีประกอบธรุกิจหลกั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัยอ่ยทีป่ระกอบธุรกจิหลกัมสีนิทรพัยถ์าวรหลกัทีใ่ชใ้นการประกอบธรุกจิดงันี้ 

4.2.1 สินทรพัยถ์าวรท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจหลกั 

ส่วนใหญ่ประกอบด้วยที่ดิน ส่วนปรบัปรุงที่ดิน โรงไฟฟ้าระบบส่งพลงัไฟฟ้าและอุปกรณ์ อุปกรณ์

ส านกังานเครือ่งตกแต่งและคอมพวิเตอร ์อาคารและสิง่ปลูกสรา้ง ยานพาหนะ งานระหว่างก่อสรา้ง วสัดุส ารอง

คลงั ทัง้นี้ มลูค่าสุทธติามบญัชขีองสนิทรพัย์ถาวรหลกั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ตามงบการเงนิสามารถ

แสดงไดต้ามตารางต่อไปนี้ 

ล าดบั รายการ 
มลูค่าตามบญัชี (บาท) 

31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 
1 ทีด่นิ 1,357,515,007 2,277,243,233 
2 ส่วนปรบัปรุงทีด่นิ – สุทธิ  47,709,895 50,690,243 
3 โรงไฟฟ้าระบบส่งพลงัไฟฟ้าและอุปกรณ์ 39,440,334,526 37,201,102,989 
4 อุปกรณ์ส านกังานเครือ่งตกแต่ง และคอมพวิเตอร ์ – สุทธิ  106,282,469 125,372,972 
5 อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง – สุทธิ  484,851,421 478,867,158 
6 ยานพาหนะ – สุทธิ  15,342,027 23,129,098 
7 งานระหว่างก่อสรา้ง 5,200,381,297 10,996,258,677 
8 วสัดุส ารองคลงั 341,379,482 317,187,293 

รวม1 46,993,796,124 51,469,851,660 
1 มลูคา่ตามบญัชรีวมทัง้หมดอาจไมต่รงกบัผลรวมทัง้หมดของตวัเลขทีแ่สดงในตาราง เนื่องจากการปัดทศนิยมเป็นหน่วยบาท
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4.2.2 ท่ีดินและส่วนปรบัปรงุท่ีดิน 

 ทีด่นิและสว่นปรบัปรงุทีด่นิของบรษิทัยอ่ยทีป่ระกอบธุรกจิหลกั มรีายละเอยีดแบ่งตามกลุม่บรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ดงัต่อไปนี้ 

 (1) กลุ่มบริษทั ABP 

บริษทั ท่ีตัง้ พืน้ท่ี วตัถปุระสงคก์ารถือครอง ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

ไร่ งาน ตรว. 

ABP1 อ าเภอเมอืงชลบุร ี 
จงัหวดัชลบุร ี

64 5 43 เพื่อเป็นสถานทีต่ัง้โรงงานส าหรบัประกอบ
กจิการผลติกระแสไฟฟ้าและไอน ้า 

เป็นเจา้ของ  เป็นหลกัประกนัในการกูย้มืกบัสถาบนัการเงนิ มลูค่าจ านอง 
5,384,000,000 บาท 

ABP2 อ าเภอเมอืงชลบุร ี

จงัหวดัชลบุร ี

24 6 69 เพื่อเป็นสถานทีต่ัง้โรงงานส าหรบัประกอบ
กจิการผลติกระแสไฟฟ้าและไอน ้า 

เป็นเจา้ของ 

ABP3 อ าเภอพานทอง 

จงัหวดัชลบุร ี

22 7 60 เพื่อเป็นสถานทีต่ัง้โรงงานส าหรบัประกอบ
กจิการผลติกระแสไฟฟ้าและไอน ้า 

เป็นเจา้ของ  เป็นหลกัประกนัในการกูย้มืกบัสถาบนัการเงนิ มลูค่าจ านอง 
7,100,000,000 บาท 

ABP4 อ าเภอเมอืงชลบุร ี

จงัหวดัชลบุร ี

17 3 46 เพื่อเป็นสถานทีต่ัง้โรงงานส าหรบัประกอบ
กจิการผลติกระแสไฟฟ้าและไอน ้า 

เป็นเจา้ของ  เป็นหลกัประกนัในการกูย้มืกบัสถาบนัการเงนิ มลูค่าจ านอง 
8,500,000,000 บาท 

ABP5 อ าเภอเมอืงชลบุร ี

จงัหวดัชลบุร ี

16 3 69 เพื่อเป็นสถานทีต่ัง้โรงงานส าหรบัประกอบ
กจิการผลติกระแสไฟฟ้าและไอน ้า 

เป็นเจา้ของ  เป็นหลกัประกนัในการกูย้มืกบัสถาบนัการเงนิ มลูค่าจ านอง 
8,000,000,000 บาท 

ABPR1 อ าเภอปลวกแดง 

จงัหวดัระยอง 

24 4 31.3 เพื่อเป็นสถานทีต่ัง้โรงงานส าหรบัประกอบ
กจิการผลติกระแสไฟฟ้าและไอน ้า 

เป็นเจา้ของ  เป็นหลกัประกนัในการกูย้มืกบัสถาบนัการเงนิ มูลค่าจ านอง 
6,900,000,000 บาท 

ABPR2 อ าเภอปลวกแดง 

จงัหวดัระยอง 

19 6 86 เพื่อเป็นสถานทีต่ัง้โรงงานส าหรบัประกอบ
กจิการผลติกระแสไฟฟ้าและไอน ้า 

เป็นเจา้ของ  เป็นหลกัประกนัในการกูย้มืกบัสถาบนัการเงนิ มลูค่าจ านอง 
7,200,000,000 บาท 

ABPR5 อ าเภอปลวกแดง 

จงัหวดัระยอง 

26 2 99 ก่อสรา้ง พฒันา และด าเนินโครงการ
โรงไฟฟ้า 

เป็นเจา้ของ  ปลอดภาระผกูพนั 
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 (2) กลุ่มบริษทับางกะดี 

บริษทั ท่ีตัง้ พืน้ท่ี วตัถปุระสงคก์ารถือครอง ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

 ไร่ งาน ตรว. 

BIP1 อ าเภอเมอืงปทุมธาน ี

จงัหวดัปทุมธานี 

15 2 93 เพื่อเป็นสถานทีต่ัง้โรงงานส าหรบัประกอบ
กจิการผลติกระแสไฟฟ้าและไอน ้า 

เป็นเจา้ของ  เป็นหลกัประกนัในการกูย้มืกบัสถาบนัการเงนิ มลูค่าจ านอง 
6,300,000,000 บาท 

BIP2 

 

อ าเภอเมอืงปทุมธาน ี

จงัหวดัปทุมธานี 

12 7 29 เพื่อเป็นสถานทีต่ัง้โรงงานส าหรบัประกอบ
กจิการผลติกระแสไฟฟ้าและไอน ้า 

เป็นเจา้ของ  เป็นหลกัประกนัในการกูย้มืกบัสถาบนัการเงนิ มลูค่าจ านอง 
6,500,000,000 บาท 

(3) กลุ่มบริษทัพลงังานหมุนเวียน 

บริษทั ท่ีตัง้ พืน้ท่ี วตัถปุระสงคก์ารถือครอง ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

 ไร่ งาน ตรว. 

BGPSK อ าเภอเมอืงสระแกว้ 

จงัหวดัสระแกว้ 

111 7 79 เพื่อเป็นสถานทีต่ัง้โรงงานส าหรบัประกอบ
กจิการผลติกระแสไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 

เป็นเจา้ของ  เป็นหลกัประกนัในการกูย้มืกบัสถาบนัการเงนิ มลูค่าจ านอง 
704,000,000 บาท 

 (4) กลุ่มบริษทัอ่ืนๆ 

บริษทั ท่ีตัง้ พืน้ท่ี วตัถปุระสงคก์ารถือครอง ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

 ไร่ งาน ตรว. 

BPWHA 1 ต าบลบ่อวนิ อ าเภอศรรีาชา 

จงัหวดัชลบุร ี

30 2 46 ก่อสรา้ง พฒันา และด าเนินการโรงไฟฟ้า  เป็นเจา้ของ  เป็นหลกัประกนัในการกูย้มืกบัสถาบนัการเงนิ มลูค่าจ านอง 
8,875,160,000 บาท 
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4.2.3 สญัญาเช่า 
บรษิทัยอ่ยทีป่ระกอบธุรกจิหลกัครอบครองทีด่นิตามสญัญาเชา่ มรีายละเอยีดแบ่งตามกลุม่บรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ดงัต่อไปนี้ 

 (1) กลุ่มบริษทั ABP 

บริษทั ผูใ้ห้เช่า ท่ีตัง้ พืน้ท่ี วตัถปุระสงค ์ ระยะเวลาเช่า วนัเร่ิมต้นถึง 

วนัส้ินสดุ 

ภาระผกูพนั 

ไร่ งาน ตรว. 

ABP5 อมตะ คอรป์อรเ์รชัน่  นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
ชลบุร ี 

2.97 - - เพื่อเป็นสถานทีต่ัง้โรงงาน
ส าหรบัประกอบกจิการผลติ
กระแสไฟฟ้าและไอน ้า 

30 ปี 22 สงิหาคม 2557 ถงึ 

21 สงิหาคม 2587 

ปลอดภาระผกูพนั 

ABPR3 อมตะ ซติี้ อ าเภอปลวกแดงจงัหวดั
ระยอง  

10 3 43.8 ก่อสรา้ง พฒันา และ
ด าเนินการโรงไฟฟ้า 

30 ปี 21 ตุลาคม 2558 ถงึ 

21 ตุลาคม 2588 

ปลอดภาระผกูพนั 

อมตะ ซติี ้ อ าเภอปลวกแดงจงัหวดั
ระยอง  

15 - 83.08 ก่อสรา้งโรงไฟฟ้า 30 ปี 2 มนีาคม 2558 ถงึ 

2 มนีาคม 2588 

ปลอดภาระผกูพนั 

ABPR4 อมตะ ซติี้ อ าเภอปลวกแดงจงัหวดั
ระยอง  

9 1 60.92 ก่อสรา้งโรงไฟฟ้า 30 ปี 2 มนีาคม 2558 ถงึ 

2 มนีาคม 2588 

ปลอดภาระผกูพนั 

อมตะ ซติี้ อ าเภอปลวกแดงจงัหวดั
ระยอง  

10 2 88 ก่อสรา้งโรงไฟฟ้า 30 ปี 30 ตุลาคม 2558 ถงึ 

30 ตุลาคม 2588 

ปลอดภาระผกูพนั 
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(2) กลุ่มบริษทัแหลมฉบงั 

บริษทั ผูใ้ห้เช่า ท่ีตัง้ พืน้ท่ี วตัถปุระสงค ์ ระยะเวลาเช่า 
 

วนัเร่ิมต้นถึง 

วนัส้ินสดุ 

ภาระผกูพนั 

ไร่ งาน ตรว. 

BPLC1 
 
 
 
 
 
 
 
 

กนอ. นิคมอุตสาหกรรมแหลม
ฉบงัชลบุร ี

10 3 34.81 ประกอบกจิการผลติ
กระแสไฟฟ้า และไอน ้า 

19 ปี 1 เดอืน 19 วนั 12 พฤศจกิายน 2542 ถงึ 31 
ธนัวาคม 2561 

อาคารและสิง่ปลกูสรา้งเป็น
หลกัประกนัในการกูย้มืกบั
สถาบนัการเงนิ มลูค่า
จ านอง 3,027,460,000 

บาท 

กนอ. นิคมอุตสาหกรรมแหลม
ฉบงั ชลบุร ี 

8 3 17.87 ประกอบกจิการวางระบบส่ง
กระแสไฟฟ้าและไอน ้า 

18 ปี 5 เดอืน 23 วนั 8 กรกฎาคม 2543 ถงึ 

31 ธนัวาคม 2561 

ปลอดภาระผกูพนั 

กนอ. นิคมอุตสาหกรรมแหลม
ฉบงั ชลบุร ี

3 3 20 ประกอบกจิการผลติ
กระแสไฟฟ้าและไอน ้าและ
ประกอบกจิการวางระบบส่ง
กระแสไฟฟ้าและไอน ้า 

15 ปี  
9 เดอืน12 วนั 

19 มนีาคม 2546 ถงึ 

31 ธนัวาคม 2561 

ปลอดภาระผกูพนั 

กนอ. นิคมอุตสาหกรรมแหลม
ฉบงั ชลบุร ี 

- 2 25.87 ประกอบกจิการผลติ
กระแสไฟฟ้าและไอน ้า 

ประกอบกจิการวางระบบส่ง
กระแสไฟฟ้าและไอน ้า 

14 ปี 11 เดอืน 18 วนั 13  มกราคม 2547 ถงึ 

31 ธนัวาคม 2561 

ปลอดภาระผกูพนั 

กนอ. นิคมอุตสาหกรรมแหลม
ฉบงัชลบุร ี 

2 2 50.96 ใชเ้ป็นทางเขา้-ออกโรงงานผลติ
ไฟฟ้า 

19 ปี 1 มกราคม 2543 ถงึ 

31 ธนัวาคม 2561 

ปลอดภาระผกูพนั 

BPLC2 กนอ. นิคมอุตสาหกรรมแหลม
ฉบงัชลบุร ี 

2 1 89.10 ก่อสรา้งอาคารโรงงานและ
ประกอบกจิการผลติ
กระแสไฟฟ้าและไอน ้า 

12 ปี 1 เดอืน 4 ธนัวาคม 2549 ถงึ 

3 มกราคม 2562 

อาคารและทีด่นิเป็น
หลกัประกนัในการกูย้มืกบั
สถาบนัการเงนิ มลูค่า
จ านอง 1,168,230,000 

บาท 
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บริษทั ผูใ้ห้เช่า ท่ีตัง้ พืน้ท่ี วตัถปุระสงค ์ ระยะเวลาเช่า 
 

วนัเร่ิมต้นถึง 

วนัส้ินสดุ 

ภาระผกูพนั 

ไร่ งาน ตรว. 

กนอ. 

 

นิคมอุตสาหกรรมแหลม
ฉบงัชลบุร ี 

2 - 4.22 ประกอบกจิการผลติ
กระแสไฟฟ้าและไอน ้า 

2 ปี 1 มกราคม 2560 ถงึ 

31 ธนัวาคม 2561 

ปลอดภาระผกูพนั 

กนอ. นิคมอุตสาหกรรมแหลม
ฉบงัชลบุร ี 

2 2 50.96 ประกอบกจิการผลติ
กระแสไฟฟ้าและไอน ้า และใช้
เป็นทางเขา้ออกโรงงานผลติ

ไฟฟ้า 

11 ปี 1 มกราคม 2551 ถงึ 

31 ธนัวาคม 2561 

ปลอดภาระผกูพนั 

กนอ. นิคมอุตสาหกรรมแหลม
ฉบงัชลบุร ี 

6 - 20.5 ปักเสาพาดสายไฟฟ้า(ใหก้บั
บรษิทั สยาม มชิลนิ จ ากดั) 

22 ปี 29 กนัยายน 2555 ถงึ 

28 กนัยายน 2577 

ปลอดภาระผกูพนั 

กนอ. นิคมอุตสาหกรรมแหลม
ฉบงัชลบุร ี 

5 - 63.40 ปักเสาพาดสายไฟฟ้า 30 ปี 1 สงิหาคม 2555 ถงึ 

31 กรกฎาคม 2585 

ปลอดภาระผกูพนั 

กนอ. นิคมอุตสาหกรรมแหลม
ฉบงั ชลบุร ี 

2 2 47.50 ปักเสาพาดสายไฟฟ้า 6 ปี 5 เดอืน 1 สงิหาคม 2555 ถงึ 

31 ธนัวาคม 2561 

ปลอดภาระผกูพนั 

 

กนอ. นิคมอุตสาหกรรมแหลม
ฉบงั ชลบุร ี 

- 3 84.20 ปักเสาพาดสายไฟฟ้า 3 ปี 1 มถุินายน 2557 ถงึ 

31 พฤษภาคม 2560 

ปลอดภาระผกูพนั 

 (3) กลุ่มบริษทัอ่ืนๆ 

บริษทั ผูใ้ห้เช่า ท่ีตัง้ พืน้ท่ี วตัถปุระสงค ์ ระยะเวลาเช่า 
 

วนัเร่ิมต้นถึง 

วนัส้ินสดุ 

ภาระผกูพนั 

ไร ่ งาน ตรว. 

APB AMATA Joint Stock นิคมอุตสาหกรรมลองบนิ 
เมอืงเบยีนหวั ประเทศ

เวยีดนาม 

3 3 93.75 ประกอบกจิการผลติ
กระแสไฟฟ้า 

47 ปี 8 เดอืน 21 วนั 10 เมษายน 2540 ถงึ 31 
ธนัวาคม 2587 

ปลอดภาระผกูพนั 
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บริษทั ผูใ้ห้เช่า ท่ีตัง้ พืน้ท่ี วตัถปุระสงค ์ ระยะเวลาเช่า 
 

วนัเร่ิมต้นถึง 

วนัส้ินสดุ 

ภาระผกูพนั 

ไร ่ งาน ตรว. 

 AMATA Joint Stock  นิคมอุตสาหกรรมลองบนิ 
เมอืงเบยีนหวั ประเทศ

เวยีดนาม 

2 - - ประกอบกจิการสรา้งโรงงาน
และผลติไอน ้า 

34 ปี 6 เดอืน 5 วนั 25 พฤษภาคม 2553 ถงึ 30 
พฤศจกิายน 2587 

ปลอดภาระผกูพนั 

4.2.4 สญัญาอนุญาตให้ใช้ท่ีดิน 

บรษิทัยอ่ยทีป่ระกอบธุรกจิหลกัครอบครองทีด่นิในเขตนิคมสรา้งตนเองตามสญัญาอนุญาตใหใ้ชท้ีด่นิ ทัง้นี้ ตาม พ.ร.บ. จดัทีด่นิเพือ่การครองชพี พ.ศ. 2551 โดยมี

รายละเอยีดแบ่งตามกลุ่มบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ดงัต่อไปนี้ 

บริษทั ผูใ้ห้เช่า ท่ีตัง้ พืน้ท่ี วตัถปุระสงค ์ ระยะเวลาเช่า วนัเร่ิมต้นถึง 

วนัส้ินสดุ 

ภาระผกูพนั 

ไร่ งาน ตรว. 
BPLC1 กนอ. นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั 

ชลบุร ี
4 1 97.41 ประกอบกจิการผลติกระแสไฟฟ้า

และเชา่ทีด่นิเพื่อวางระบบส่ง
กระแสไฟฟ้าและไอน ้า 

15 ปี 16 เดอืน 12 วนั 19 มนีาคม 2546 ถงึ  
31 ธนัวาคม 2561 

ปลอดภาระผกูพนั 

BPLC2 
 
 
 

 

กนอ. นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั 
ชลบุร ี

- - 98.90 ใชท้ีด่นิเพื่อวางท่อจ่ายน ้า 29 ปี 7 เดอืน 1 มถุินายน 2553 ถงึ 
31 ธนัวาคม 2583 

ปลอดภาระผกูพนั 

กนอ. นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั 
ชลบุร ี

1 - 98.19 ใชท้ีด่นิเพื่อวางท่อจ่ายน ้า 11 ปี 1 มกราคม 2551 ถงึ 
31 ธนัวาคม 2561 

ปลอดภาระผกูพนั 

กนอ. นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั 
ชลบุร ี

- 2 8.70 ใชท้ีด่นิเพื่อวางท่อส่งไอน ้า 10 ปี 4 เดือน 
26 วนั 

5 สงิหาคม 2551 ถงึ 
31 ธนัวาคม 2561 

ปลอดภาระผกูพนั 

กนอ. นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั 
ชลบุร ี

4 2 39.30 ใชท้ีด่นิเพื่อวางท่อส่งไอน ้า 22 ปี 4 เดือน 
26 วนั 

5 สงิหาคม 2551 ถงึ 
31 ธนัวาคม 2583 

ปลอดภาระผกูพนั 

กนอ. นิคมอุตสาหกรรมแหลม
ฉบงั ชลบุร ี

- - 51.10 ใชท้ีด่นิเพื่อวางท่อส่งไอน ้า 3 ปี 1 กรกฎาคม 2557 ถงึ 

30 มถุินายน 2560 

ปลอดภาระผกูพนั 
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บริษทั ผูใ้ห้เช่า ท่ีตัง้ พืน้ท่ี วตัถปุระสงค ์ ระยะเวลาเช่า วนัเร่ิมต้นถึง 

วนัส้ินสดุ 

ภาระผกูพนั 

ไร่ งาน ตรว. 
TWP กรมพฒันาสงัคมและ

สวสัดกิาร 
นิคมสรา้งตนเองค าสรอ้ย 

มุกดาหาร 
60 1 - ใชท้ีด่นิด าเนินกจิการโครงการ

ทุ่งกงัหนัลม 
23 ปี 5 เดอืน 11 วนั 28 พฤษภาคม 2557 ถงึ11 

พฤศจกิายน 2580 หรอืสภาพของ
นิคมสรา้งตนเองสิน้สุดก่อนวนัที ่

11 พฤศจกิายน 2580 

ปลอดภาระผกูพนั 

BW กรมพฒันาสงัคมและ
สวสัดกิาร 

นิคมสรา้งตนเองค าสรอ้ย 
มุกดาหาร 

60 1 - ใชท้ีด่นิเพื่อด าเนินกจิการ
โครงการทุ่งกงัหนัลม 

23 ปี 5 เดอืน 11 วนั 28 พฤษภาคม 2557 ถงึ11 
พฤศจกิายน 2580 หรอืสภาพของ
นิคมสรา้งตนเองสิน้สุดก่อนวนัที ่

11 พฤศจกิายน 2580 

ปลอดภาระผกูพนั 
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4.3 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนท่ีส าคญัในการประกอบธรุกิจของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

บรษิทัยอ่ยทีป่ระกอบธุรกจิหลกัครอบครองสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน มรีายละเอยีดแบ่งตามกลุม่บรษิทั ณ 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ดงัต่อไปนี้ 

ล าดบั รายการ 
มลูค่าตามบญัชี (บาท) 

31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 

1 สทิธใินการใชส้นิทรพัย์ 90,884,996 79,908,719 
2 ตน้ทุนโครงการโรงไฟฟ้ารอตดัจ่าย1 2,564,368,776 2,539,629,829 
3 สทิธใินการใชท้ีด่นิ2 438,022,274 672,002,056 
4 สทิธใินสญัญาซื้อขายไฟฟ้า3 1,817,617,880 1,553,524,885 
5 สทิธใินการใหบ้รกิารจากขอ้ตกลงสมัปทาน3 1,632,786,029 2,258,254,524 
6 สทิธใินสญัญาใหบ้รกิารและบ ารุงรกัษา 8,187,036 6,624,622 
7 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 41,051,595 68,989,988 
8 สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนระหว่างตดิตัง้ 8,234,748 24,868,471 

รวม 6,601,153,334 7,203,803,094 
1  ตน้ทนุโครงการไฟฟ้ารอตดัจา่ย ส่วนใหญ่ประกอบดว้ยการบรกิารใหค้ าปรกึษาภายหลงัจากทีไ่ดร้บัสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

(1) การใหค้ าปรกึษาเกีย่วกบัการเตรยีมสญัญาทีส่ าคญัเพื่อใหบ้รรลุเงื่อนไขในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า เชน่ สญัญาซือ้ขายเชือ้เพลงิระยะยาว  
(2) การให้ค าปรกึษาเกี่ยวกบัการด าเนินการตามเงื่อนไขของใบอนุญาตต่างๆ เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการ ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า 

ใบอนุญาตผลติพลงังานควบคุม และใบอนุญาตจ าหน่ายไฟฟ้า เป็นตน้ 
2  สทิธใินการใชท้ีด่นิ เป็นค่าใชจ้า่ยเพื่อใหไ้ดม้าซึง่สทิธใินการใชท้ีด่นิส าหรบัการตดิตัง้โรงไฟฟ้า สถานีย่อย ระบบการจดัส่งพลงังานไฟฟ้า และเสา

ไฟฟ้า 
3 สทิธใินสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าและสทิธใินการใหบ้รกิารจากขอ้ตกลงสมัปทานคอืสทิธใินการใชส้นิทรพัย์จากการก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้าใน

ประเทศลาว 

4.3.1 การประกนัภยั  
กลุ่มบรษิทัฯ เชื่อว่ากรมธรรม์ประกนัภยัทีก่ลุ่มบรษิทัฯ ไดเ้ขา้ท านัน้ มเีงือ่นไขใกลเ้คยีงกบักรมธรรม์

ประกนัภยัของผูท้ีป่ระกอบธุรกจิในลกัษณะเดยีวกนักบักลุ่มบรษิทัฯ ในประเทศไทย ประเทศเวยีดนาม และ

ประเทศลาว โดยกลุ่มบรษิทัฯ เชือ่ว่าประกนัภยัตามทีก่ลุ่มบรษิทัฯ ไดเ้ขา้ท าเพยีงพอ ครอบคลุมมลูคา่ทางบญัชี

ของทรพัย์สนิและความเสี่ยงทัง้หลายเกี่ยวกบัโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต  

ส าหรบัรายละเอยีดของความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้และการครอบคลุมของประกนัภยันัน้  

ประเทศไทย 

กลุ่มบรษิทัฯ ได้ท าประกนัภยัส าหรบัโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบรษิทัฯ กบับรษิัทประกนัภยั เช่น 

ทพิยประกนัภยั AIG Allianz AXA Liberty และ ACE ซึง่ความคุม้ครองภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัครอบคลุม

ไปถงึความเสยีหายหรอืความสญูเสยีในทรพัยส์นิของโครงการโรงไฟฟ้า การหยุดชะงกัของธุรกจิ ความรบัผดิ

ต่อบุคคลภายนอก ทัง้ในช่วงระหว่างการก่อสรา้งและในช่วงของการด าเนินการของโครงการโรงไฟฟ้า โดยที่

ประกนัภยัของกลุ่มบรษิทัฯ นัน้รวมถงึ แต่ไมจ่ ากดัเพยีง การคุม้ครองดงัต่อไปนี้ 
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ประกนัภยัในระหว่างการกอ่สรา้ง 

• ประกนัภยัความเสีย่งทุกชนิดเกีย่วกบัการก่อสรา้งและสิง่ปลูกสรา้ง (รวมถงึการคุม้ครองในกรณี
น ้าทว่ม ภายใตเ้งือ่นไขทีส่มเหตุสมผลในทางการคา้ทีม่อียูโ่ดยทัว่ไป) 

• ประกนัภยัความรบัผดิต่อบุคคลภายนอก 

• ประกนัภยัการขนสง่สนิคา้ทางทะเลและการขนสง่ภายในประเทศ 

• ประภยัภยัความล่าชา้ในการเริม่ด าเนินงาน 

• ประกนัภยัหมนุเวยีนแรงงาน และ 

• ประกนัภยัรถยนต ์

ประกนัภยัในระหว่างการด าเนินการ 

• ประกนัภยัความเสีย่งทุกชนิดเกีย่วกบัทรพัยส์นิและการหยุดชะงกัของเครื่องจกัร ซึง่ครอบคลุม
ทัง้ความสญูเสยีทางกายภาพและความเสยีหายต่อทรพัยส์นิทีเ่อาประกนั (รวมถงึการคุม้ครองใน
กรณีน ้าทว่ม ภายใตเ้งือ่นไขทีส่มเหตุสมผลในทางการคา้ทีม่อียูโ่ดยทัว่ไป) 

• ประกนัภยัการหยดุชะงกัของธุรกจิ 

• ประกนัภยัความรบัผดิต่อบุคคลภายนอก 

• ประกนัภยัหมนุเวยีนแรงงาน และ 

• ประกนัภยัรถยนต ์

ทัง้นี้ จ านวนเงนิทีเ่อาประกนัทัง้หมดภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัของกลุ่มบรษิทัฯ ในประเทศไทย คดิ

เป็นจ านวน 110,002 ลา้นบาท 

ประเทศลาว 

ตามเงือ่นไขของสญัญาสมัปทานทีก่ลุ่มบรษิทัฯ ไดเ้ขา้ท ากบั GOL และสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าทีเ่ขา้ท ากบั 

EDL นัน้ กลุ่มบรษิทัฯ ต้องท าประกนัภยัดงัต่อไปนี้ กบับรษิทัประกันภยั เช่น ทพิยประกนัภยั และ Allianz 

General Laos: 

• ประกนัภยัความเสี่ยงทุกชนิดเกี่ยวกบัการด าเนินงานตามสญัญา จนกระทัง่ถึงวนัที่โครงการ
โรงไฟฟ้าเปิดด าเนินการทางพาณิชย ์

• ประกนัภยัความรบัผดิต่อสาธารณะ 

• ประกนัภยัความสญูเสยีและความเสยีหายทางกายภาพ และ 

• ประกนัภยัหมนุเวยีนแรงงาน 

  ทัง้นี้ จ านวนเงนิทีเ่อาประภยัทัง้หมดภายใตก้รมธรรม์ประกนัภยัของกลุ่มบรษิัทฯ ในประเทศลาวคดิ

เป็นจ านวน 103 ลา้นดอลลารส์หรฐั 



 

สว่นที ่1 - 4 หน้า 12 
 

 

ประเทศเวียดนาม 

กลุ่มบรษิทัฯ ท าประกนัภยัดงัต่อไปนี้ กบั Baoviet Insurance Corporation ในประเทศเวยีดนาม: 

• ประกนัภยัความเสี่ยงทุกชนิดและประกนัธุรกจิหยุดชะงกั (รวมถึงการประกนัการระเบิดและ
อคัคภียัภาคบงัคบั)  

• ประกนัภยัความรบัผดิต่อสาธารณะ และ 

• ประกนัภยัเครือ่งจกัรและประกนัธุรกจิหยดุชะงกั  

 ทัง้นี้ จ านวนเงนิทีเ่อาประภยัทัง้หมดภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัของกลุ่มบรษิทัฯ ในประเทศเวยีดนาม

คดิเป็นจ านวน 27 ลา้นดอลลารส์หรฐั 

4.4 นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม 

บรษิทัฯ จะลงทนุในบรษิทัยอ่ย หรอืบรษิทัรว่มทีม่วีตัถุประสงคใ์นการด าเนินธุรกจิทีป่ระกอบธุรกจิดา้น

การผลติกระแสไฟฟ้าเช่นเดยีวกบัธุรกจิหลกัของบรษิัทฯ หรอืกจิการทีม่ลีกัษณะใกล้เคียงกนั หรอืกจิการที่

สนับสนุนกจิการของกลุ่มบรษิัทฯ โดยมุ่งเน้นการลงทุนในกจิการที่มศีกัยภาพในการเติบโต สอดคล้องกบั

เป้าหมาย และแผนกลยทุธใ์นการขยายธุรกจิ รวมทัง้สรา้งผลตอบแทนทีด่จีากการลงทนุ ทัง้นี้ การขออนุมตักิาร

ลงทนุในบรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม บรษิทัรว่มคา้ หรอืบรษิทัอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง จะตอ้งสอดคลอ้งเป็นไปตามประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน เรื่อง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มนีัยส าคญัที่เขา้ข่ายเป็นการได้มาหรอื

จ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลู

และการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์พ.ศ. 2547 โดยการลงทุนใน

กจิการดงักล่าวขา้งตน้ บรษิทัฯ มนีโยบายการลงทนุในสดัสว่นทีม่ากพอเพือ่ใหส้ามารถมสี่วนร่วมในการบรหิาร

จดัการและก าหนดแนวทางการด าเนินธุรกจิในบรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม บรษิทัรว่มคา้ และบริษทัอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

นัน้ๆ 

บรษิทัฯ อาจพจิารณาลงทุนในธุรกจิอื่นทีม่ใิช่ธุรกจิหลกัของกลุ่มบรษิทัฯ ในปัจจุบนั ทัง้นี้ การลงทุน

จะต้องมคีวามสอดคลอ้งเหมาะสมกบัสภาวะของธุรกจิ นโยบาย เป้าหมาย ทศิทางการเตบิโตของธุรกจิ และ

แผนกลยทุธข์องบรษิทัฯ 

ในการตดัสนิใจลงทุนใดๆ บรษิทัฯ จะท าการวเิคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการและพจิารณาถึง

ศกัยภาพ รวมทัง้ปัจจยัความเสีย่งจากการลงทุน โดยมขี ัน้ตอนการพจิารณาการลงทุนทีเ่หมาะสม เพื่อใหก้าร

พจิารณากลัน่กรองการลงทนุมคีวามสอดคลอ้งกบัเป้าหมายและแผนกลยทุธข์องบรษิทัฯ รวมถงึแผนงานการส่ง

บุคลากรเขา้ไปมสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการและก ากบัดูแลสอดคลอ้งกบัความคาดหวงัในดา้นประสทิธภิาพ

และประสทิธผิลในการด าเนินกจิการ เพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนการลงทุนตามความคาดหวงั และมแีผนการใชจ้่าย

งบประมาณการลงทุนสอดคล้องกบัแผนการจัดสรรเงนิ เมื่อผ่านการกลัน่กรองนี้แล้ว จึงจะเสนอขอความ

เหน็ชอบตามล าดบัขัน้ตอนต่อไป 
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการ

อนุญาโตตุลาการ ขอ้เรยีกรอ้ง กระบวนการทางกฎหมาย หรอืเป็นคู่ความในคดใีดๆ (1) ทีอ่าจมผีลกระทบดา้น

ลบต่อสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย ทีม่จี านวนสงูกว่ารอ้ยละ 5 ของส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ (2) ที่

กระทบต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย อย่างมนีัยส าคญัแต่ไม่สามารถประเมนิผลกระทบเป็น

ตวัเลขได ้และ (3) ทีม่ไิดเ้กดิจากการประกอบธุรกจิโดยปกตขิองบรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย 
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6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส ำคญัอ่ืน 

6.1 ช่ือ สถำนท่ีตัง้ของบริษทั บี.กริม เพำเวอร ์จ ำกดั (มหำชน) 
 

ชือ่บรษิทั          :    บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน)  

ชือ่ยอ่หลกัทรพัย ์           :    BGRIM  

วนักอ่ตัง้เป็นบรษิทัจ ากดั          :    26 กรกฎาคม 2536 

วนัจดทะเบยีนเป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั       : 9 กนัยายน 2559    

วนัเริม่ซือ้-ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์       : 19 กรกฎาคม 2560    

เลขทะเบยีนนิตบิุคคล           :    0107559000427 

ทนุจดทะเบยีน      : ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560  

  บรษิทัฯ มทีนุจดทะเบยีน 5,400,000,000 บาท 

จ านวนทนุทีช่ าระแลว้ 5,213,800,000 บาท 

ประกอบดว้ย หุน้สามญัจ านวนทัง้สิน้

2,606,900,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 2 บาท  

ประเภทธุรกจิ    :    ประกอบธุรกจิโดยการถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ 

(Holding Company) ทีป่ระกอบธุรกจิหลกัดา้น

การผลติและขายไฟฟ้า ไอน ้า และธรุกจิทีเ่กีย่ว 

ขอ้งทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

หมวดธุรกจิ               :    พลงังานและสาธารณูปโภค 

กลุ่มอตุสาหกรรม             :    ทรพัยากร 

จ านวนพนกังาน             :    810 คน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

เวบ็ไซต ์               :    http://www.bgrimmpower.com/ 

ขอ้มลูตดิต่อ     : สว่นนกัลงทนุสมัพนัธ ์

โทรศพัท:์ +66 (0) 2710 3528   

โทรสาร: +66 (0) 2379 4259 

อเีมล:์ ir@bgrimmpower.com 

เลขานุการบรษิทั     : โทรศพัท:์ +66 (0) 2710 3429   

โทรสาร: +66 (0) 2379 4259 

อเีมล:์ comsec@bgrimmpower.com 

ทีต่ัง้ส านกังานใหญ่  : 5 ถนนกรงุเทพกรฑีา แขวงหวัหมาก  

   เขตบางกะปิ กรงุเทพมหานคร 10240 
 
 

mailto:ir@bgrimmpower.com
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6.2 บุคคลอ้ำงอิง  
นายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ :  บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย)  

จ ากดั อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

(ขา้งสถานทตูจนี) 93 ถนนรชัดาภเิษก  

แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพมหานคร 

10400 โทรศพัท:์ +66 (0) 2009 9999  

โทรสาร: +66 (0) 2009 9991  

ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้     : ธนาคารกรงุศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน) 

(หุน้กูข้องบรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน)  ชัน้ 17 เลขที ่1222 ถนนพระรามที ่3 แขวงบาง 

และ        โพงพาง เขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร 10120 

(หุน้กูข้องบรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เอสพวี1ีจ ากดั ) โทรศพัท:์ +66 (0) 2296 3582  

โทรสาร: +66 (0) 2683 1298 

ผูส้อบบญัช ี     : นายขจรเกยีรต ิอรณุไพโรจนกลุ 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่3445 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส 

จ ากดั ชัน้ 15 อาคารบางกอกซติี ้ทาวเวอร ์ 

เลขที ่179/74-80 ถนนสาทรใต ้กรงุเทพฯ 

10120 โทรศพัท ์+66 (0) 2344 1000,  

+66 (0) 2824 5000 
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6.3 ช่ือ สถำนท่ีตัง้ของนิติบุคคลท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นตัง้แต่รอ้ยละ 10 ขึน้ไป 

บริษทัย่อย 
บริษทั ประเภทธรุกิจ ทุนจดทะเบียน 

(บำท) 
มลูค่ำท่ีตรำไว้
ต่อหุ้น )บำท(  

ทุนช ำระแล้ว 
(บำท) 

สดัส่วนกำรถือ
หุ้นโดยกลุ่ม

กิจกำร (ร้อยละ) 

ท่ีตัง้ส ำนักงำนใหญ่ 

ประเทศไทย 
ABP ลงทุนในธุรกจิ

พลงังานไฟฟ้า 
1,700,000,000 100 1,645,000,000 51.2 กรุงเทพมหานคร2 

ABPH ลงทุนในธุรกจิ
พลงังานไฟฟ้า 

5,613,433,860 100 4,919,832,723 51.2 กรุงเทพมหานคร2 

ABP1 ผลติไฟฟ้า 1,500,000,000 10 1,350,000,000 50.71 กรุงเทพมหานคร2 

ABP2 ผลติไฟฟ้า 1,060,000,000 100 1,060,000,000 51.21 กรุงเทพมหานคร2 

ABP3 ผลติไฟฟ้า 1,400,000,000 100 1,400,000,000 60.7 กรุงเทพมหานคร2 

ABP4 ผลติไฟฟ้า 1,447,389,400 100 1,447389,400 55.5 กรุงเทพมหานคร2 

ABP5 ผลติไฟฟ้า 1,400,000,000 100 1,400,000,000 55.5 กรุงเทพมหานคร2 

ABPR1 ผลติไฟฟ้า  1,287,000,000 100 1,287,000,000 61.7 กรุงเทพมหานคร2 

ABPR2 ผลติไฟฟ้า 1,349,000,000 100 1,349,000,000 61.7 กรุงเทพมหานคร2 

ABPR3 ผลติไฟฟ้า 1,400,000,000 100 1,001,000,000 55.5 กรุงเทพมหานคร2 

ABPR4 ผลติไฟฟ้า 1,400,000,000 100 938,000,000 55.5 กรุงเทพมหานคร2 

ABPR5 ผลติไฟฟ้า 1,400,000,000 100 402,500,000 55.5 กรุงเทพมหานคร2 

APR ผลติไฟฟ้า 95,000,000 100 95,000,000 51.2 กรุงเทพมหานคร2 

ABPS บรหิารและ
บ ารุงรกัษา 

2,000,000 10 2,000,000 51.2 กรุงเทพมหานคร2 

ABPSPV1 ออกจ าหน่ายหุน้กู ้ 2,000,000 100 2,000,000 61.4 กรุงเทพมหานคร2 

BPHL ลงทุนในธุรกจิ
พลงังานไฟฟ้า 

1,000,000 100 250,000 99.9 กรุงเทพมหานคร2 

BPLC1 ผลติไฟฟ้า 670,000,000 10 670,000,000 99.9 กรุงเทพมหานคร2 

BPLC2 ผลติไฟฟ้า 535,000,000 100 535,000,000 99.9 กรุงเทพมหานคร2 

BPSLC บรหิารและ
บ ารุงรกัษา 

19,000,000 10 19,000,000 99.9 กรุงเทพมหานคร2 

BIP1 ผลติไฟฟ้า 1,250,000,000 100 1,250,000,000 74.0 กรุงเทพมหานคร2 

BIP2 ผลติไฟฟ้า 1,300,000,000 100 1,300,000,000 74.0 กรุงเทพมหานคร2 

BPWHA1 ผลติไฟฟ้า 1,573,561,700 100 1,533,561,700 75.0 กรุงเทพมหานคร2 

BPB2 ผลติไฟฟ้า 10,000,000 100 2,500,000 100.0 กรุงเทพมหานคร2 

BGPR1 ผลติไฟฟ้า 10,000,000 100 2,500,000 100.0 กรุงเทพมหานคร2 
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บริษทั ประเภทธรุกิจ ทุนจดทะเบียน 
(บำท) 

มลูค่ำท่ีตรำไว้
ต่อหุ้น )บำท(  

ทุนช ำระแล้ว 
(บำท) 

สดัส่วนกำรถือ
หุ้นโดยกลุ่ม

กิจกำร (ร้อยละ) 

ท่ีตัง้ส ำนักงำนใหญ่ 

BGPR2 ผลติไฟฟ้า 10,000,000 100 2,500,000 100.0 กรุงเทพมหานคร2 

BORP1 ผลติไฟฟ้า 1,000,000 100 250,000 99.9 กรุงเทพมหานคร2 

BORP2 ผลติไฟฟ้า 1,000,000 100 250,000 99.9 กรุงเทพมหานคร2 

BORP3 ผลติไฟฟ้า 1,000,000 100 250,000 99.9 กรุงเทพมหานคร2 

BORP4 ผลติไฟฟ้า 1,000,000 100 250,000 99.9 กรุงเทพมหานคร2 

TWP ลงทุนในธุรกจิ
พลงังานไฟฟ้า 

1,054,100 5 263,525 70.0 กรุงเทพมหานคร2 

BGPSP ลงทุนในธุรกจิ
พลงังานไฟฟ้า 

100,000,000 100 100,000,000 100.0 กรุงเทพมหานคร2 

BSP  
(Bamnet 
Narong) 

ผลติไฟฟ้าจาก
พลงังาน

แสงอาทติย ์

100,000,000 100 66,850,195 51.0 กรุงเทพมหานคร2 

BSP 
(Cha Am) 

ผลติไฟฟ้าจาก
พลงังาน

แสงอาทติย ์

100,000,000 100 66,850,195 51.0 กรุงเทพมหานคร2 

BSP 
(Chai Badan) 

ผลติไฟฟ้าจาก
พลงังาน

แสงอาทติย ์

100,000,000 100 66,850,195 51.0 กรุงเทพมหานคร2 

BSP  
(Chon Daen) 

ผลติไฟฟ้าจาก
พลงังาน

แสงอาทติย ์

100,000,000 100 66,850,195 51.0 กรุงเทพมหานคร2 

BSP  
(Nikhom 
Kham Soi) 

ผลติไฟฟ้าจาก
พลงังาน

แสงอาทติย ์

10,000,000 100 3,500,195 99.9 กรุงเทพมหานคร2 

BSP  
(Sap Yai) 

ผลติไฟฟ้าจาก
พลงังาน

แสงอาทติย ์

100,000,000 100 66,850,195 51.0 กรุงเทพมหานคร2 

BSP  
(Si Boon 
Rueang) 

ผลติไฟฟ้าจาก
พลงังาน

แสงอาทติย ์

100,000,000 100 66,850,195 51.0 กรุงเทพมหานคร2 

BSP  
(Wanon 
Niwat) 

ผลติไฟฟ้าจาก
พลงังาน

แสงอาทติย ์

100,000,000 100 66,850,195 51.0 กรุงเทพมหานคร2 

BSP 
(Yang Talat) 

ผลติไฟฟ้าจาก
พลงังาน

แสงอาทติย ์

100,000,000 100 66,850,195 51.0 กรุงเทพมหานคร2 

BGPSK ผลติไฟฟ้าจาก
พลงังาน

แสงอาทติย ์

152,500,000 100 152,500,000 99.9 กรุงเทพมหานคร2 

BGPS บรหิารและบรกิาร
บ ารุงรกัษา

5,000,000 100 1,250,000 100.0 กรุงเทพมหานคร2 
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บริษทั ประเภทธรุกิจ ทุนจดทะเบียน 
(บำท) 

มลูค่ำท่ีตรำไว้
ต่อหุ้น )บำท(  

ทุนช ำระแล้ว 
(บำท) 

สดัส่วนกำรถือ
หุ้นโดยกลุ่ม

กิจกำร (ร้อยละ) 

ท่ีตัง้ส ำนักงำนใหญ่ 

โรงไฟฟ้า  

BW ผลติไฟฟ้า 300,000,000 10 133,500,000 92.2 กรุงเทพมหานคร2 

BGC1 ผลติไฟฟ้า 1,000,000 100 250,000 99.9 กรุงเทพมหานคร2 

BGC2 ผลติไฟฟ้า 1,000,000 100 250,000 99.9 กรุงเทพมหานคร2 

ประเทศเวียดนำม 
APB ผลติไฟฟ้า 33,000,000  

USD 
n/a 5,500,000 

USD 
30.7 Amata Industrial 

Park เมอืงเบยีนหวั 
จงัหวดัดองไน 

ประเทศลำว 
BGPL  ลงทุนในธุรกจิ

พลงังานไฟฟ้า 
16,000,000   

USD 
100 USD 15,750,000 

USD 
100.0 เขตเศรษฐกจิเฉพาะ

ภเูขยีว เมอืงท่าแขก 
แขวงค ามว่น 

XXHP ผลติไฟฟ้าจาก
พลงังานน ้า 

15,000,000   
USD 

100 USD 15,000,000 
USD 

70.0 บา้นน ้าตวด เมอืง
ปากซอง แขวงจ าปา

สกั 
Nam Che ผลติไฟฟ้าจาก

พลงังานน ้า 
10,000,000   

USD 
100 USD 10,000,000 

USD 
72.0 บา้นนาค า เมอืงศรี

โคตรบอง นครหลวง
เวยีงจนัทน์ 

Nam Khao ผลติไฟฟ้าจาก
พลงังานน ้า 

33,680,000   
USD 

100 USD 416,667   
USD 

72.0 บา้นนาค า เมอืงศรี
โคตรบอง นครหลวง

เวยีงจนัทน์ 

บริษทัรว่มค้ำ 
บริษทั ประเภทธรุกิจ ทุนจดทะเบียน 

(บำท) 
มลูค่ำท่ีตรำไว้
ต่อหุ้น )บำท(  

ทุนช ำระแล้ว 
(บำท) 

สดัส่วนกำรถือ
หุ้นโดยกลุ่ม

กิจกำร (ร้อยละ) 

ท่ีตัง้ส ำนักงำนใหญ่ 

ประเทศไทย 
BGSENA ผลติไฟฟ้าจาก

พลงังาน
แสงอาทติย ์

835,000,000 100.00 835,000,000 49.0 กรุงเทพมหานคร2 

BGYSP ผลติไฟฟ้าจาก
พลงังาน

แสงอาทติย ์

1,150,003,500 100.00 1,032,673,000 49.0 กรุงเทพมหานคร2 

ประเทศกมัพชูำ 
BPPP ประกอบกจิการจดั

จ าหน่ายไฟฟ้า 
1,000 USD 1 USD - 55.0 เขตเศรษฐกจิพเิศษ 

กรุงพนมเปญ 
1 สดัส่วนความเป็นเจา้ของในเชงิเศรษฐกจิใน ABP1 และ ABP2 ทีร่อ้ยละ 15.3 ผา่นการถอืหน่วยลงทนุใน ABPIF ซึ่งภายหลงัจากทีส่ญัญาโอนสทิธิ

ในการรบัรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าของ ABP1 ABP2 กบั ABPIF สิน้สุดลง บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จะมสีดัส่วนความเป็นเจา้ของในเชงิเศรษฐกจิใน ABP1 
และ ABP2 ทีร่อ้ยละ 51.2    

2  เลขที ่5 ถนนกรงุเทพกรฑีา แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรงุเทพมหานคร 10240 
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7. ข้อมูลหลกัทรพัยแ์ละผูถ้ือหุ้น 

7.1 จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว 

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) เป็นบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ซึง่มทีนุจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ทัง้สิน้ 5,213,800,000 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญั

จ านวนทัง้สิน้ 2,606,900,000 หุน้ โดยมมีลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 2 บาท 

7.2 ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ 

รายชือ่ผูถ้อืหุน้สงูสดุ 10 รายแรก ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนวนัที ่29 ธนัวาคม 2560 มดีงันี้ 
รำยช่ือผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ จ ำนวนหุ้นท่ีถือ ร้อยละ 

1.   B.GRIMM POWER (SINGAPORE) PTE.LTD.1 886,002,000 34.00 
2.   นายฮาราลด ์ลงิค ์ 099,933,700 23.90 
3.   บรษิทั บ.ีกรมิ จอยน์ เวน็เจอร ์โฮลดิง้ จ ากดั 2 293,337,730 3.03 
4.   EUROCLEAR NOMINEES LIMITED 123,000,000 4.72 
5.   กองทุนเปิด บวัหลวงหุน้ระยะยาว 37,092,300 1..0 
6.   บรษิทั เมอืงไทยประกนัชวีติ จ ากดั )มหาชน(  93,771,.00 1.99 
7.   น.ส.คาโรลนี โมนิคมารคีรสีตนี ลงิค ์ 2.,930,000 1.03 
8.   บรษิทั ไทยประกนัชวีติ จ ากดั )มหาชน(  2.,900,000 1.03 
9.   N.C.B. TRUST LIMITED-NORGES BANK 11 24,625,400 0.95 
10. กองทุนเปิด บวัหลวงหุน้ระยะยาว 73/23 13,022,700 0.73 

รวม 262,1612167,2 70.27 
1  เป็นบรษิทัจ ากดัภายใต้กฎหมายสงิคโปร์ โดยนายฮาราลด์ ลงิค์ และนางสาวคาโรลนี โมนิคมารคีรสีตนี ลงิค์ เป็นผูร้บัผลประโยชน์

(Beneficiary) 
2  เป็นบรษิทัจ ากดัภายใตก้ฎหมายไทยถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้ม โดยนายฮาราลด ์ลงิค์ 

7.3 กำรออกหลกัทรพัยอ่ื์น 

บรษิทัไดอ้อกหุน้กูจ้ านวน 2 ชุด ในนามของบรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) เป็นจ านวนเงนิ

รวม 5,500 ลา้นบาท เสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทุนสถาบนั และ/หรอืผูล้งทุนรายใหญ่ โดยธนาคารกรุงศรอียุธยา 

จ ากดั (มหาชน) เป็นผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้ดงัมรีายละเอยีดดงันี้ 

หุ้นกู้ครัง้ท่ี 
มลูค่ำท่ีออก 

(ล้ำนบำท)  
มลูค่ำท่ียงัไม่ได้ไถ่ถอน 

(ล้ำนบำท)  
วนัครบก ำหนดไถ่ถอน 

อตัรำดอกเบีย้ 
(ร้อยละต่อ้ี)  

1/2559 ชุดที ่1 2,300 2,300 14 ตุลาคม 2561 3.60 
1/2559 ชุดที ่2 3,200 3,200 14 ตุลาคม 2562 3.80 

รวม 5,500 5,500   

 
ABPSPV1 ไดอ้อกหุน้กูม้ปีระกนั จ านวน 11 ชุด ในนามของ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เอสพวีี1 

จ ากดั เป็นจ านวนเงนิรวม 11,500 ลา้นบาท เสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทุนสถาบนั และ/หรอืผูล้งทุนรายใหญ่ โดยม ี

ABP3 ABPR1 และ ABPR2 เป็นผูค้ ้าประกนั โดยธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) เป็นผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

ดงัมรีายละเอยีดดงันี้  
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ชดุท่ี 
มลูค่ำท่ีออก 

(ล้ำนบำท)  
มลูค่ำท่ียงัไม่ได้ไถ่
ถอน (ล้ำนบำท)  

วนัครบก ำหนดไถ่
ถอน 

อตัรำดอกเบีย้ 
(ร้อยละต่อ้ี)  

อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ
ครัง้หลงัสดุ* 

1 1,800 1,800 21 เมษายน 2563 2.68 A- 

2 600 600 21 เมษายน 2564 3.00 A- 

3 1,500 1,500 21 เมษายน 2565 3.25 A- 
4 900 900 21 เมษายน 2566 3.58 A- 

5 900 900 21 เมษายน 2567 3.76 A- 

6 1,000 1,000 21 เมษายน 2569 4.01 A- 

7 1,500 1,500 21 เมษายน 2570 4.17 A- 

8 800 800 21 เมษายน 2571 4.33 A- 

9 1,000 1,000 21 เมษายน 2572 4.35 A- 

10 600 600 21 เมษายน 2573 4.48 A- 

11 900 900 21 เมษายน 2575 4.79 A- 

รวม 11,500 11,500    
* หุน้กูท้ ัง้หมดไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอืจากบรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั 

7.4 นโยบำยกำรจ่ำยเงิน้ันผล 

นโยบำยกำรจ่ำยเงิน้ันผลของบี.กริม เพำเวอร ์ 

บ.ีกรมิ เพาเวอร์ มนีโยบายจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40  ของก าไรสุทธิ

ปรบัปรงุ (ก าไรสทุธไิมร่วมผลก าไร/ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้ และรายได้/รายจ่ายทีไ่ม่เกดิขึน้

ประจ า) ตามงบการเงนิรวมของ บี.กรมิ เพาเวอร์ หลงัหกัภาษ ีทุนส ารองตามทีก่ฎหมายก าหนด และภาระ

ผกูพนัตามเงือ่นไขของสญัญาเงนิกู ้ทัง้นี้ อตัราการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าว อาจเปลีย่นแปลงไปจากทีก่ าหนดไว ้

โดยขึน้อยูก่บัผลการด าเนินงาน กระแสเงนิสด ความจ าเป็นในการลงทุน เงือ่นไขและขอ้จ ากดัตามทีก่ าหนดไว้

ในสญัญาเงนิกูย้มื และความเหมาะสมอืน่ๆ ในอนาคตของบรษิทั โดยเมื่อคณะกรรมการบรษิทัมมีตเิหน็ชอบให้

จ่ายเงนิปันผลประจ าปีแล้ว จะต้องน าเสนอเพื่อขออนุมตัิต่อที่ประชุมผูถ้อืหุน้ เว้นแต่เป็นการจ่ายเงนิปันผล

ระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบรษิทั มอี านาจอนุมตัิใหจ้่ายเงนิปันผลได้และใหร้ายงานให้ทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้น

ทราบในการประชมุคราวต่อไป 

นโยบำยกำรจ่ำยเงิน้ันผลของบริษทัย่อยและกิจกำรรว่มค้ำ 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัย่อยและกจิการร่วมคา้ของ บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จะเป็นไปตามที่

คณะกรรมการของบรษิทัยอ่ยและกจิการรว่มคา้จะพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ และเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของ

แต่ละบรษิทัพจิารณาอนุมตัใินแต่ละปี โดยการจ่ายเงนิปันผลจากก าไรสุทธติามงบการเงนิของบรษิทัย่อยและ

กจิการรว่มคา้ หลงัหกัภาษ ีทนุส ารองเงนิตามทีก่ฎหมายก าหนด และภาระผกูพนัตามเงือ่นไขของสญัญาเงนิกู้

แล้ว ทัง้นี้ อตัราการจ่ายปันผลจะพจิารณาจากผลการด าเนินงาน กระแสเงนิสด ความจ าเป็นในการลงทุน 

เงือ่นไขและขอ้จ ากดัตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาเงนิกูย้มื และความเหมาะสมอืน่ๆ ของบรษิทัย่อยและกจิการร่วม

ค้า อนึ่ง คณะกรรมการของบรษิัทย่อยและกจิการร่วมค้า มีอ านาจอนุมตัิให้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลได้       

และใหร้ายงานใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบในการประชมุคราวต่อไป 
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8.  โครงสรา้งการจดัการ 

8.1 บริษทัฯ  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 โครงสรา้งการจดัการของบรษิทัฯ เป็นดงันี้ 
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8.1.1 คณะกรรมการชุดต่างๆ 

 (ก) คณะกรรมการบริษทัของบริษทัฯ 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการ 9 ท่าน เป็นผูบ้รหิาร 2 ท่าน 

กรรมการทีไ่มใ่ชผู่บ้รหิาร 3 ทา่น และกรรมการอสิระ 4 ทา่น มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้  

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1 . นายฮาราลด ์ลงิค์ ประธานกรรมการ 
2 . นางปรยีนาถ สุนทรวาทะ กรรมการ/ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
3 . นางสาวคาโรลนี โมนิคมารคีรสีตนี ลงิค ์ กรรมการ 
4 . นายสมเกยีรต ิศริชิาตไิชย*  กรรมการ 
5 . นางเกตุวล ีนภาศพัท*์ กรรมการอสิระ 
6 . นายสุรชยั สายบวั*  กรรมการ/ กรรมการบรหิาร 
7 . นายปกรณ์ ทวสีนิ* กรรมการอสิระ 
8 . นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล*  กรรมการอสิระ 
9 . นางอญัชล ีชวนิชย*์  กรรมการอสิระ 
*  ไดร้บัการแต่งตัง้โดยทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2559 ซึง่ประชุม เมือ่วนัที ่8 มถุินายน 2559   

 

ทัง้นี้ นายสมเกยีรต ิศริชิาตไิชย จะเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระของบรษิทัฯ ภายหลงัจากวนัที ่

1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป เนื่องจากนายสมเกยีรติ ศริชิาตไิชย จะมคีุณสมบตัคิรบถ้วนทีจ่ะเป็นกรรมการ

อสิระของบรษิทัฯ ท าใหค้ณะกรรมการบรษิทัภายหลงัจากวนัที ่1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป จะประกอบด้วย

กรรมการอสิระ 5 ทา่น จากกรรมการทัง้หมด 9 ทา่น 

กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทัฯ  

กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ ประกอบดว้ย นายฮาราลด์  ลงิค ์ หรอื  นางสาวคาโรลนี โม

นิคมารคีรสีตนี  ลงิค ์ หรอื นางปรยีนาถ  สุนทรวาทะ  หรอื  นายสุรชยั  สายบวั  กรรมการสองในสีค่นนี้ลงลายมอื

ชือ่รว่มกนั และประทบัตราส าคญัของบรษิทัฯ 

อ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

(1) ก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 

และบริษัทย่อย รวมทัง้พิจารณาอนุมตัินโยบายและทิศทางการด าเนินงานที่ฝ่ายบริหารเสนอ และก ากับ

ควบคมุดแูลใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการตามวสิยัทศัน์ พนัธกจิ นโยบาย กลยทุธ ์และเป้าหมายในการด าเนินธุรกจิ

ของบรษิทัโดยค านึงถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่เพิม่มลูคา่ทางเศรษฐกจิใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ 

(2) สอบทานกฎบตัรคณะกรรมการบรษิทัอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

(3) วางโครงสรา้งและก าหนดกระบวนการของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เพื่อใหม้รีะบบการบรหิาร

ความเสีย่ง การก ากบัและตรวจสอบ และการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม เพื่อเสรมิสรา้งความเชื่อมัน่ว่า บรษิทั

ด าเนินการตามระเบียบข้อบังคับ มติของคณะกรรมการ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความสุจริตและ

ระมดัระวงั 
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(4) ควบคุม ติดตามและประเมินผลการท าหน้าที่บริหารจัดการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

เพือ่ใหบ้รรลุตามแผนกลยทุธ ์ภายใตง้บประมาณซึง่ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

(5) พจิารณาถงึปัจจยัเสีย่งส าคญัทีอ่าจเกดิขึน้และก าหนดแนวทางการบรหิารจดัการความเสีย่ง

อยา่งครอบคลุมและครบถว้น และดแูลใหผู้บ้รหิารมรีะบบและกระบวนการทีม่ปีระสทิธภิาพในการบรหิารจดัการ

ความเสีย่ง รวมถงึปัจจยัความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการแสวงหาโอกาสทางธุรกจิ 

(6) จัดให้มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพและ

ประสทิธผิล รวมทัง้จดัใหม้กีระบวนการประเมนิความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบรษิทัฯ และ

บรษิทัยอ่ย อยา่งสม ่าเสมอ 

(7) จัดให้มีระบบหรือกลไกการก าหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่เหมาะสม 

สอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานเพือ่กอ่ใหเ้กดิแรงจงูใจทัง้ในระยะสัน้ และระยะยาว 

(8) มอี านาจพจิารณาอนุมตักิารใชจ้่ายเงนิเพื่อการลงทุน การด าเนินงานต่างๆ การกูย้มืหรอืการ

ขอสนิเชือ่ใดๆ จากสถาบนัการเงนิ การใหกู้ย้มืเงนิ ตลอดจนการเขา้เป็นผูค้ ้าประกนั เพื่อการท าธุรกจิตามปกติ

ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย โดยไม่จ ากดัวงเงนิ ภายใต้ขอ้บงัคบั และระเบยีบของบรษิทั รวมทัง้กฎระเบยีบ 

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์

(9) ด าเนินการใหบ้รษิทัฯ และบรษิทัย่อยน าระบบบญัช ีการรายงานทางการเงนิ การสอบบญัช ี

ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพมาใช ้และการเกบ็รกัษาบญัชแีละเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูที่

เหมาะสมใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ และสาธารณชนทัว่ไป  

(10) จดัให้มชี่องทางการติดต่อสื่อสารกบัผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม และก ากบัดูแลการ

เปิดเผยขอ้มลู เพือ่ใหม้ัน่ใจว่ามคีวามถกูตอ้ง ชดัเจน โปรง่ใส น่าเชือ่ถอื และมมีาตรฐานสงูสดุ 

(11) ตรวจตราและด าเนินการให้เป็นที่แน่ใจได้ว่า บริษัทฯ และบรษิัทย่อยได้มกีารปฏิบตัิตาม

จรยิธรรมทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการ รวมทัง้ก าหนดนโยบายของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยด้านบรรษทัภบิาล

และความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

(12) มอี านาจในการแต่งตัง้บุคคลเขา้ไปด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรอืผูบ้รหิารของบรษิทัย่อย

อย่างน้อยตามสดัส่วนการถือหุ้นในบรษิัทย่อย และมีการก าหนดขอบเขตหน้าที่และความรบัผิดชอบของ

กรรมการและผูบ้รหิารทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ไวอ้ย่างชดัเจน ซึง่รวมถงึการก าหนดกรอบอ านาจในการใชดุ้ลพนิิจที่

ช ัดเจนให้การออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อยในเรื่องส าคัญต้องได้ร ับความเห็นจาก

คณะกรรมการบรษิทักอ่น มกีารควบคมุการบรหิารใหเ้ป็นไปตามนโยบายของบรษิทัฯ และการท ารายการต่างๆ 

ใหถ้กูตอ้งตามกฎหมาย ซึง่รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน การท ารายการระหว่างกนั 

และการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิทีม่นียัส าคญัใหค้รบถว้นถกูตอ้ง 
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(13) แต่งตัง้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัท และ

เลขานุการบรษิทั และก าหนดคา่ตอบแทนส าหรบักรรมการชุดย่อย (ไม่เกนิกว่าจ านวนรวมทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากผู้

ถอืหุน้) 

(14) พจิารณาอนุมตัิการด าเนินการของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ซึ่งสอดคล้องกบัขอ้บงัคบัของ     

แต่ละบรษิทั โดยครอบคลุมถงึเรือ่งดงัต่อไปนี้ 

(ก) วสิยัทศัน์ พนัธกจิ นโยบาย และแผนกลยทุธ ์(ซึง่จะตอ้งทบทวนเป็นรายปี) 

(ข) แผนธุรกจิประจ าปี 

(ค) งบประมาณประจ าปี 

(ง) งบการเงนิส าหรบังวดไตรมาส และงบการเงนิประจ าปี 

(จ) การจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

(ฉ) การเปลีย่นแปลงโครงสรา้งองคก์รในระดบักลุ่ม และการเปลีย่นแปลงอืน่ๆ ทีส่ าคญัใน

องคก์ร 

(ช) การได้มา การก่อตัง้ การจ าหน่ายจ่ายโอน หรอืการระงบัซึ่งทรพัย์สนิทีส่ าคญัหรอื

ธุรกจิใดของบรษิทั 

(ซ) การเปลีย่นแปลงเกีย่วกบัอ านาจใดๆ ทีค่ณะกรรมการบรษิทัได้มอบหมายใหบุ้คคล

อืน่ด าเนินการ 

(15) พจิารณามอบอ านาจบางประการเป็นการครัง้คราวแกค่ณะกรรมการชดุยอ่ย 

(16) จดัใหม้รีะบบการก ากบัดแูลการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ของบรษิทัในภาพรวม ตลอดจนก าหนด

นโยบาย ระเบยีบปฏบิตัติ่างๆ ทีเ่กีย่วกบัการต่อต้านคอรร์ปัชัน่ทีม่ปีระสทิธภิาพ รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลแก่

ผู้สอบบญัชใีห้ทราบถึงบทบาทของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อการบรหิารความเสี่ยงด้านคอร์รปัชัน่ ทัง้นี้ 

คณะกรรมการบรษิทัมบีทบาทส าคญัในการเป็นผูน้ าทีแ่สดงถงึความมุ่งมัน่ทีจ่ะต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่เพื่อแสดง

จุดยนืใหบุ้คลากรของบรษิทั พนัธมติรทางธุรกจิและสาธารณชน  

ทัง้นี้ การมอบหมายอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทันัน้ จะไมม่ลีกัษณะเป็น

การมอบอ านาจ หรอืมอบอ านาจชว่งทีท่ าใหค้ณะกรรมการบรษิทั หรอืผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรษิทั 

สามารถอนุมตัริายการที่ตนหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน) อาจมสี่วนได้เสยี หรอือาจไดร้บั

ประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อืน่ใดกบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ 

ยกเวน้เป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑท์ีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมการบรษิทั

พจิารณาอนุมตัไิว ้
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การประชุมคณะกรรมการบริษทั 

บรษิทัฯ มกีารก าหนดการประชมุคณะกรรมการล่วงหน้าตลอดปี 2560 โดยในปี 2560 ไดม้กีารประชุม

คณะกรรมการนดัปกตจิ านวนรวม 13 ครัง้  

ทัง้นี้ในการประชมุแต่ละครัง้ ไดม้กีารจดัสง่เอกสารประกอบการประชมุในแต่ละวาระส่งใหก้บักรรมการ

บรษิทัล่วงหน้ากอ่นการประชมุประมาณ 7 วนั เพื่อใหก้รรมการมเีวลาศกึษาขอ้มลูในเรื่องต่างๆ อย่างเพยีงพอ

กอ่นการประชมุ 

 รายละเอยีดการเขา้ประชมุของคณะกรรมการบรษิทัฯ ในปี 2560 เป็นดงันี้  

รายช่ือ จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ/ การประชมุทัง้หมด 

1 . นายฮาราลด ์ลงิค์ 11/13 
2 . นางปรยีนาถ สุนทรวาทะ 13/13 
3 . นางสาวคาโรลนี โมนิคมารคีรสีตนี  ลงิค ์ 11/13 
4 . นายสมเกยีรต ิศริชิาตไิชย 13/13 
5 . นางเกตุวล ีนภาศพัท ์ 9/13 
6 . นายสุรชยั สายบวั 13/13 
7 . นายปกรณ์ ทวสีนิ 9/13 
8 . นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล 12/13 
9 . นางอญัชล ีชวนิชย ์ 13/13 

 

 (ข) คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ

จ านวน 3 ทา่น ดงันี้ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1 .  นายปกรณ์ ทวสีนิ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2 .  นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการตรวจสอบ 

3 . นางอญัชล ีชวนิชย ์ กรรมการตรวจสอบ 

บรษิทัก าหนดใหม้กีารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอ โดยก าหนดใหม้กีารประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่าปีละ 6 ครัง้ เพื่อปฎบิตัหิน้าทีต่ามขอบเขตความรบัผดิชอบทีร่ะบุไวใ้นกฎ

บตัรคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัท และมกีารรายงานผลการประชุมที่มสีาระส าคญั ใหค้ณะกรรมการ

บรษิทัทราบทกุครัง้ 

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารจดัประชุมทัง้สิน้ 10 ครัง้ โดยมกีารประชุมร่วมกบัผูส้อบ

บญัชแีละหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยมรีายละเอยีดจ านวนครัง้ทีป่ระชมุ ดงันี้ 
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รายช่ือกรรมการตรวจสอบ จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วม / จ านวนครัง้ท่ีประชมุทัง้หมด 

นายปกรณ์ ทวสีนิ 9/10 

นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล 10/10 

นางอญัชล ีชวนิชย ์ 10/10 

 
อ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(1) พจิารณาคดัเลือก และเสนอชื่อผูส้อบบญัชแีละค่าตอบแทนผูส้อบบญัชตี่อคณะกรรมการ

บรษิัท เพื่อเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพจิารณาอนุมตัิต่อไป  รวมทัง้

ประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูส้อบบญัช ี

(2) ใหค้วามเหน็ชอบในการแต่งตัง้ โยกยา้ย เลกิจ้าง และประเมนิผลการปฏบิตังิาน ของ

ผูอ้ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

(3) มอี านาจเขา้ถงึขอ้มูลได้ทุกระดบัของบรษิัท รวมถึงการเชญิผูบ้รหิาร พนักงาน หรอื

ผูเ้กีย่วขอ้งเขา้รว่มประชมุ และใหข้อ้มลูในสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง ภายใตก้ารปฏบิตังิานตามขอบเขต

อ านาจหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

(4) สามารถแสวงหาความเหน็อสิระจากผูส้อบบญัชหีรอืทีป่รกึษาวชิาชพีเฉพาะ เพือ่ขอค าแนะน า

ปรกึษาหรือขอความเห็นได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาว่าเหมาะสม  ด้วย

คา่ใชจ้่ายของบรษิทั โดยก าหนดใหม้กีารประชมุรว่มกบัผูส้อบบญัช ีปีละ 1 ครัง้                                   

(5) ด าเนินการสอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตัติามนโยบาย ระเบยีบต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการต่อตา้น

การคอร์รปัชัน่รวมถงึการบรหิารความเสีย่งด้านคอร์รปัชัน่ทีค่รอบคลุมถงึมาตรการป้องกนั

การคอรร์ปัชัน่ การตรวจหาการคอรร์ปัชัน่และการตอบสนองเมื่อพบการคอรร์ปัชัน่ ตลอดจน

การสอบทานและทบทวนนโยบาย ระเบยีบปฏบิตั ิหลกัจรยิธรรมและจรรยาบรรณของบรษิทั

เพื่อให้มัน่ใจว่านโยบาย ระเบียบปฏิบัติดังกล่าวได้ถูกน าไปปฏิบัติอย่างครบถ้วนและ

เหมาะสมทัว่ทัง้องคก์ร 

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยงัมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ ดงัต่อไปนี้ 

(1) ดา้นการควบคมุภายในและการบรหิารความเสีย่ง 

(ก) สอบทานใหบ้รษิทัฯ มรีะบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสม 

มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

(ข) พิจารณารายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและหารือกับฝ่ายบริหาร

เกีย่วกบันโยบายการประเมนิและการบรหิารความเสีย่ง 

(2) ดา้นการปฏบิตัติามกฎหมาย และขอ้ก าหนด 

(ก) สอบทานการปฏบิตังิานของบรษิทัฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และ

ตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิ
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ของบรษิัทฯ รวมทัง้สอบทานให้บริษัทย่อยของบริษัทฯ ปฏิบตัิตามหลักเกณฑ์ที่

ก าหนดในนโยบายการควบคมุ และกลไกการก ากบัดแูลกจิการทีบ่รษิทัเขา้ไปลงทนุ 

(ข) สอบทานการท ารายการทีเ่กีย่วโยง การท ารายการระหว่างกนั การไดม้าจ าหน่ายไป

ซึง่สนิทรพัยใ์หเ้ป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใหม้ัน่ใจว่าบรษิทั

เขา้ท ารายการดงักล่าวถกูตอ้งตามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีก่ฎหมายก าหนด มคีวาม

สมเหตุสมผล และเป็นไปเพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ 

(3) ดา้นการรายงานขอ้มลูทางการเงนิ 

(ก) สอบทานใหบ้รษิทัฯ มีการรายงานทางการเงนิทีถู่กต้องและเปิดเผยอย่างเพยีงพอ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

(ข) ประเมนิความเหมาะสมของหลกัการบญัชทีีใ่ชใ้นการรายงานทางการเงนิ 

(4) ดา้นการก ากบัดแูลการปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบบญัชแีละผูต้รวจสอบภายใน 

(ก) ผูต้รวจสอบบญัช ี

 ประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชเีพื่อรบัทราบรายงานผลการสอบทานงบการเงนิ 

ประจ าไตรมาส ผลการตรวจสอบงบการเงนิประจ าปี และการหารอืเกีย่วกบั

ปัญหาอปุสรรคทีอ่าจพบจากการปฏบิตังิานของผูส้อบบญัชี โดยควรประชุม

รว่มกบัผูส้อบบญัช ีโดยไมม่ฝ่ีายบรหิารเขา้รว่มประชมุดว้ย อยา่งน้อยปีละ 1 

ครัง้ 

 ประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลการปฏบิตังิาน และพจิารณาถงึความ

เป็นอสิระของผูส้อบบญัช ี

(ข) ผูต้รวจสอบภายใน 

 สอบทานความเป็นอสิระของฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยให้ฝ่ายตรวจสอบ

ภายในมสีายการบงัคบับญัชาตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ประชมุกบัหวัหน้าผูบ้รหิารฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยไมม่ฝ่ีายจดัการอยูด่ว้ย 

อยา่งน้อยปีละ1 ครัง้ เพือ่หารอืประเดน็ทีม่คีวามส าคญั 

 สอบทานและอนุมตักิฎบตัรของฝ่ายตรวจสอบภายในอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

 พจิารณาเหน็ชอบงบประมาณประจ าปี จ านวนบุคลากร และทรพัยากรที่

จ าเป็นในการปฏบิตังิานของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

 อนุมตัแิผนการตรวจสอบประจ าปี รวมถงึการพจิารณาอนุมตัิการทบทวน 

ปรบัเปลีย่นแผนงานตรวจสอบภายในสว่นทีม่นียัส าคญั 

 ก ากับดูแลฝ่ายตรวจสอบภายในให้ปฏิบัติงานสอดคล้องตามแผนการ

ตรวจสอบประจ าปีที่ได้รบัอนุมตัิ และเป็นไปตามมาตรฐานสากลในการ

ปฏบิตังิานวชิาชพีตรวจสอบภายใน 
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 ประเมนิคณุภาพการปฏบิตังิานตรวจสอบภายในเป็นประจ าทุกปี รวมทัง้จดั

ให้มีการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจากบุคคลที่มี

ความเป็นอสิระจากภายนอกองคก์ร อยา่งน้อยทกุๆ 5 ปี 

(5) ดา้นการรายงาน 

(ก) จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเปิดเผยในรายงานประจ าปีของ   

บรษิทัฯ ซึง่รายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

(ข) ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรอืมขีอ้สงสยัว่ามรีายการ

หรือการกระท า ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อฐานะการเงนิและผลการ

ด าเนินงานของบรษิทัฯ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั 

เพื่อด าเนินการปรบัปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

รายการหรอืการกระท าขา้งตน้ ไดแ้ก่ 

 รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 การทุจรติ หรอืมสีิง่ผดิปกติหรอืมีความบกพร่องที่ส าคญัในระบบควบคุม

ภายใน 

 การฝ่าฝืนกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

หากคณะกรรมการบรษิทั หรอืผูบ้รหิารไม่ด าเนินการใหม้กีารปรบัปรุงแกไ้ขภายใน

ระยะเวลาขา้งต้น กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามรีายการหรอื

การกระท าตามข้างต้นต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรพัย ์หรอืตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

(ค) ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบหรือเพื่อ

พจิารณาโดยสม ่าเสมอเป็นระยะ 

(6) ดา้นอืน่ๆ 

(ก) ปฏบิตังิานอืน่ใดตามทีก่ฎหมายก าหนด หรอืทีจ่ะก าหนดขึน้เพิม่เตมิในอนาคต 

(ข) ปฏิบัติงานอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบ และค าสัง่นัน้ตอ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

(ค) ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อน าเสนอขออนุมตัิ

จากคณะกรรมการบรษิทั 

(ค) คณะกรรมการจดัการ 

อ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมจดัการ 
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(1) พจิารณาและก าหนดเป้าหมายของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ให้ค าแนะน าเกี่ยวกบัทศิทาง     

กลยทุธ ์โครงสรา้งการจดัการ แผนการด าเนินงานประจ าปี และงบประมาณของบรษิทัฯ และ

บรษิทัยอ่ยตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

(2)  ตรวจสอบผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั

เพือ่รบัทราบ 

(3) ตรวจสอบและใหค้ าแนะน าเกีย่วกบันโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิัทฯ และบรษิทัย่อย    

แกค่ณะกรรมการบรษิทั 

(4) ตรวจสอบและอนุมตัิธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการลงทุน หรือการขายสินทรพัย์ของ             

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย การจดัการทรพัยากรบุคคล การเงนิและการคลงั การบรหิารงาน

ทัว่ไป และธุรกรรมต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ภายใตข้อบเขตอ านาจ

การอนุมตัทิีค่ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาก าหนดไว ้หรอืตามคูม่อือ านาจด าเนินการ (Line of 

Authority) ของบรษิทัฯ ซึง่รวมถงึการอนุมตัริายการการจดัซื้อทีม่ใิช่รายการตามทีร่ะบุไวใ้น

งบประมาณในวงเงนิไมเ่กนิ 50 ลา้นบาท 

(5)  คณะกรรมการจดัการสามารถมอบอ านาจใหผู้บ้รหิาร หรอืพนักงาน ปฏบิตังิานเฉพาะอย่าง

แทนได้ตามความเหมาะสม โดยที่คณะกรรมการจัดการ หรือผู้ร ับมอบอ านาจจาก

คณะกรรมการจดัการจะต้องไม่กระท าการหรอือนุมตัริายการใดๆ ที่ตนหรอืบุคคลที่อาจมี

ความขดัแยง้กบัตน อาจมสีว่นไดเ้สยี หรอือาจไดร้บัประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรอือาจมคีวาม

ขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ตามที่นิยามไว้ในประกาศ

คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรพัย์) ทัง้นี้  การอนุมตัิรายการดังกล่าวต้องเป็นไปตามกฎหมายและสอดคล้องกบั

นโยบายและหลกัการต่างๆ ทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการบรษิทั 

(6) จดัหาทีป่รกึษา หรอืบุคคลทีม่คีวามเป็นอสิระ เพือ่ใหค้วามเหน็หรอืค าแนะน าตามแต่ละกรณี 

(7) ด าเนินการใหผู้บ้รหิาร หรอืพนกังานเขา้ประชมุคณะกรรมการจดัการ หรอืใหข้อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 

กบัเรือ่งทีม่กีารอภปิรายกนัในทีป่ระชมุคณะกรรมการจดัการ 

(8) รายงานให้คณะกรรมการบรษิัททราบถึงกจิการที่คณะกรรมการจดัการด าเนินการภายใต้

อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการจดัการอย่างสม ่าเสมอ ทัง้นี้ รวมถงึเรื่องอื่นใดทีจ่ าเป็นและ

สมควรทีจ่ะตอ้งเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ 

(9)  ศกึษาความเป็นไปไดใ้นการลงทนุในโครงการใหม ่

(10)  ตรวจสอบ และประเมนิความเพยีงพอของกฎบตัรฉบบันี้ โดยเป็นการเปรยีบเทยีบผลการ

ปฏบิตังิานของคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดในกฎบตัร โดยคณะกรรมการจดัการจะ

น าผลทีไ่ดร้บัจากการประเมนิผลดงักล่าวมาพจิารณาปรบัปรงุการปฏบิตังิานของตนต่อไป 
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(11)  ด าเนินการอื่นใดตามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั หรอืประธานเจ้าหน้าที่

บรหิาร 

(12) ก าหนดแนวทางปฏบิตัทิีส่นับสนุนนโยบาย และระเบยีบต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการต่อตา้นการ

คอร์รปัชัน่ทีม่ปีระสทิธภิาพ จดัใหม้กีารสื่อสารและฝึกอบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบันโยบาย และ

ระเบยีบต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง แก่บุคลากรในทุกระดบั เพื่อใหบุ้คลากรของบรษิทัมคีวามรูค้วาม

เขา้ใจอยา่งเพยีงพอ และ สามารถน านโยบาย และระเบยีบต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งไปด าเนินการได้

อยา่งมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล รวมทัง้ทบทวนความเหมาะสมของแนวปฏบิตัติ่าง ๆ 

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุ รกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อก าหนดของ

กฎหมาย 

(ง) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

อ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมบริหารความเส่ียง 

(1) จดัท านโยบายบรหิารความเสีย่ง เพือ่เสนอคณะกรรมการจดัการ เพือ่พจิารณาในเรือ่งของการ

บรหิารความเสีย่งโดยรวม และครอบคลุมถงึความเสีย่งหลกั เช่น ความเสีย่งดา้นธุรกจิ ความเสีย่งดา้นสภาพ

คล่อง ความเสีย่งดา้นปฏบิตักิาร และความเสีย่งทีม่ผีลกระทบต่อชือ่เสยีงของกจิการ เป็นตน้ 

(2) วางกลยทุธใ์หส้อดคลอ้งกบันโยบายบรหิารความเสีย่ง โดยสามารถประเมนิ ตดิตาม และดูแล

ระดบัความเสีย่งขององคก์รใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม 

(3) ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงความมี

ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของระบบ และการปฏบิตัติามนโยบายทีก่ าหนด 

(4) ให้ขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการจดัการเพื่อด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ข โดยมวีตัถุประสงค์

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและกลยทุธท์ีค่ณะกรรมการจดัการก าหนดไว ้

(5) สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อพิจารณาให้

สอดคลอ้งกบัลกัษณะการด าเนินงานของบรษิทั และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาอนุมตัติ่อไป 

8.1.2 ผูบ้ริหาร* 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯ มผีูบ้รหิาร จ านวน 9 ทา่น และหวัหน้าฝ่ายบญัช ี1 ทา่น ดงันี้ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นางปรยีนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
2. นายสุรชยั สายบวั กรรมการบรหิาร 
3. นายส าคญั รศัมบีรรจงกจิ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุสและประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร 

4. นายสุรศกัดิ ์โตวนิชย ์
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายขายและการตลาด  

ระบบสายส่งไฟฟ้าและจ าหน่ายไฟฟ้า 
5. นายโชต ิชสูวุรรณ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายปฏบิตักิาร 
6. นายสมเกยีรต ิพงศปิ์ยะไพบลูย ์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายพฒันาธุรกจิ และการพาณชิย ์
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รายช่ือ ต าแหน่ง 

7. นายพรีเดช พฒันจนัทร ์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายกฏหมาย 
8. นายนพเดช กรรณสตู รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นการเงนิ 
9. นางสาวศริวิงศ ์บวรบุญฤทยั รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นการเงนิ 
10. นางสาวพรทพิย ์ตัง้พงศบ์ณัฑติ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโสฝ่ายบญัช ี
* ตามค านิยามผูบ้รหิารของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที ่กจ. 17/2551 เรือ่ง การก าหนดบทนิยามในประเทศเกีย่วกบัการออกและ

เสนอขายหลกัทรพัย ์(ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

อ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารมอี านาจและหน้าทีเ่กีย่วกบัการบรหิารจดัการกจิการงานต่างๆ ของบรษิทัฯ  

ตามที่คณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย โดยคณะกรรมการบรษิทัเป็นผู้ก าหนดและอนุมตัิค่าตอบแทนให้กบั

ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร ทัง้นี้ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารต้องบรหิารบรษิทัฯ ตามแผนงานหรอืงบประมาณที่

ได้รบัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัอย่างเคร่งครดั  ด้วยความซื่อสตัย์ สุจรติ และระมดัระวงั รวมทัง้รกัษา

ผลประโยชน์ของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้อยา่งดทีีส่ดุ โดยอ านาจหน้าทีข่องประธานเจา้หน้าทีบ่ริหารใหร้วมถงึเรื่อง

หรอืกจิการต่างๆ  ดงัต่อไปนี้ดว้ย 

(1) ด าเนินกจิการประจ าวนัของบรษิทัฯ 

(2) จดัท าแผนกลยุทธ์ และแผนงบประมาณประจ าปีตามทีฝ่่ายบรหิารและคณะกรรมการจดัการ

น าเสนอ เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาอนุมตัติ่อไป 

(3) ด าเนินการตามแผนงานและงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

(4) จดัท ารายงาน แผนงาน และงบการเงนิของบรษิทัฯ เสนอต่อคณะกรรมการทกุไตรมาส 

(5) จดัท านโยบายการคา้ของบรษิทัฯ  และเขา้ท าหรอืยกเลกิสญัญาหรอืขอ้ผกูพนัใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการซือ้ขายวตัถุดบิและผลติภณัฑใ์นนามบรษิทัฯ ทัง้ในปัจจุบนัและอนาคตภายใตข้อบเขตอ านาจการอนุมตัิ

ทีค่ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาก าหนดไว ้

(6) เขา้ท าหรอืยกเลกิสญัญาหรอืขอ้ผกูพนัใดๆ นอกเหนือไปจากตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ (5) ขา้งต้น

ภายใตข้อบเขตอ านาจการอนุมตัทิีค่ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาก าหนดไว้ 

(7) ว่าจ้าง แต่งตัง้ ถอดถอน โยกยา้ย เลื่อน ลด ตดัเงนิเดอืน หรอืค่าจ้าง ลงโทษทางวนิัย หรอื

เลกิจา้งพนักงานในนามของบรษิทัฯ รวมถงึท าการแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานเจา้หน้าทีอ่ื่นใด 

และผูอ้ยูภ่ายใตบ้งัคบับญัชาทัง้หมดทีม่ตี าแหน่งต ่ากว่าประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารลงมา ตลอดจนมอบอ านาจและ

หน้าทีท่ีต่นไดร้บัมอบหมายใหแ้กเ่จา้หน้าทีด่งักล่าวตามทีต่นอาจพจิารณาเหน็สมควร 

(8) อนุมตัิธุรกรรมต่างๆ ภายใต้ขอบเขตอ านาจการอนุมตัิตามที่ระบุในคู่มอือ านาจด าเนินการ  

(Line of Authority) ของบรษิทัฯ ซึง่รวมถงึการอนุมตักิารจดัซื้อทีไ่ม่อยู่ในงบประมาณ จ านวนไม่เกนิ 10 ลา้น

บาท และการจดัหาเงนิทนุ จ านวนไมเ่กนิ 300 ลา้นบาท 

(9) ปฏบิตัติามนโยบายต่อต้านการคอร์รปัชัน่ของบรษิทัฯ โดยส่งเสรมิ และสนับสนุนนโยบาย

ต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่เพือ่สือ่สารไปยงัพนกังานและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทกุฝ่าย  
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นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิทัไดม้อบอ านาจในการบรหิารจดัการบรษิทั ใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

โดยมหีลกัการและขอบเขตอ านาจ ดงัต่อไปนี้ 

(ก) เป็นผูม้อี านาจในการบรหิารกจิการของบรษิทัฯ ตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบยีบ 

ขอ้ก าหนด ค าสัง่และมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการ และ/หรอื มตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทกุประการ 

(ข) เป็นผู้มีอ านาจในการบังคบับัญชา ติดต่อ สัง่การ และด าเนินการ ตลอดจนเขา้ลงนามใน                

นิตกิรรม สญัญา เอกสารค าสัง่ หนังสอืแจง้หรอืหนังสอืใดๆ ทีใ่ชต้ดิต่อกบัหน่วยงานราชการ รฐัวสิาหกจิและ

บุคคลอื่น ตลอดจนใหม้อี านาจกระท าการใดๆ ทีจ่ าเป็นและตามสมควร เพื่อให้การด าเนินการขา้งต้นส าเร็จ

ลุล่วง 

(ค) ใหม้อี านาจในการมอบอ านาจช่วง  และ/หรอื มอบหมายใหบุ้คคลอื่นปฏบิตังิานเฉพาะอย่าง

แทนได ้โดยการมอบอ านาจชว่ง และ/หรอืการมอบหมายดงักล่าวใหอ้ยูภ่ายใตข้อบเขตแหง่การมอบอ านาจตาม

หนังสอืมอบอ านาจดงักล่าว และ/หรอื ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั ระเบยีบ ขอ้ก าหนด หรอืค าสัง่ทีค่ณะกรรมการ

ของบรษิทั และ/หรอืบรษิทัฯ ก าหนดไว ้

ทัง้นี้ การใช้อ านาจของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารดงักล่าวขา้งต้นไม่สามารถกระท าได้ หากประธาน

เจา้หน้าทีบ่รหิารมสีว่นไดส้ว่นเสยีหรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะใดๆ กบับรษิทัฯ 

8.1.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ 

 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2560 ของบรษิทั เมื่อวนัที ่17 มนีาคม 2560   ได้มมีตกิ าหนด

คา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชดุยอ่ยดงันี้ 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท) 
ค่าเบีย้ประชมุต่อการประชมุ  

(บาท/ครัง้) 

คณะกรรมการบริษทั 

ประธานกรรมการ 110,000 26,000 

กรรมการ 100,000 25,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000 50,000 

กรรมการตรวจสอบ 35,000 50,000 
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ตารางต่อไปนี้แสดงค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตวัเงนิในรูปของค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ย

ประชมุส าหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

รายช่ือ 
ค่าตอบแทน (บาท) 

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2560 

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ รวม 
1.    นายฮาราลด ์ลงิค*์ - - - 
2.  นางปรยีนาถ สุนทรวาทะ* - - - 
3.  นางสาวคาโรลนี โมนิคมารคีรสีตนี ลงิค*์ - - - 
4.  นายสมเกยีรต ิศริชิาตไิชย  1,525,000 - 1,525,000 
5.  นางเกตุวล ีนภาศพัท ์ 1,425,000 - 1,425,000 
6.  นายสุรชยั สายบวั*  - - - 
7.  นายปกรณ์ ทวสีนิ 1,425,000  930,000  2,355,000 
8.  นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล  1,500,000 920,000  2,420,000 
9.  นางอญัชล ีชวนิชย ์ 1,525,000 920,000  2,445,000 
*  กรรมการมคีวามประสงคท์ีจ่ะไมร่บัค่าตอบแทนกรรมการ 

(ข) ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

 บรษิัทฯ และ ABP มกีารจ่ายค่าตอบแทนผู้บรหิารรวมกนั ในรูปแบบของเงนิเดือน โบนัส  และ

ค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น เงนิสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชพี เป็นจ านวนรวม 138,972,425 บาท ส าหรบัปีบญัชี

สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

(ค) อ่ืนๆ 

ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 เมือ่วนัที ่17 มนีาคม 2560 ไดม้มีตดิงัต่อไปนี้  

(1) อนุมตัคิ่าตอบแทนพเิศษใหแ้ก่กรรมการท่านละ 2,000,000 บาท (ภายหลงัหกัภาษีเงนิได ้               

ณ ทีจ่่าย) เพื่อเป็นการตอบแทนการท างานของกรรมการซึง่เป็นบุคคลทีท่ าคุณประโยชน์ ให้

ค าแนะน า และให้ความช่วยเหลือในการด าเนินธุรกจิของบริษัทฯ โดยค่าตอบแทนพิเศษ

ดงักล่าวนัน้ไดน้ ามาใชใ้นการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนที่ไดเ้สนอขายใหแ้ก่ประชาชนเป็นการ

ทัว่ไปครัง้แรก อยา่งไรกต็าม นายฮาราลด์  ลงิค ์นางสาวคาโรลนี โมนิคมารคีรสีตนี  ลงิค ์และ

นายปกรณ์ ทวสีนิ สละสทิธใินการรบัคา่ตอบแทนพเิศษดงักล่าว 

(2) อนุมตัิการจดัสรรหุ้นเพิม่ทุนที่จะเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนเป็นการทัว่ไปครัง้แรกดงักล่าว

ใหแ้กก่รรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ  

รายละเอยีดการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุใหแ้กก่รรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ มดีงัต่อไปนี้ 
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รายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ จ านวนหุ้นท่ีได้รบัจดัสรรสงูสุดไม่เกิน (หุ้น) 

1. นางปรยีนาถ สุนทรวาทะ (ในฐานะกรรมการและผูบ้รหิาร)  212,100 

2. นายสมเกยีรต ิศริชิาตไิชย 121,200 

3. นางเกตุวล ีนภาศพัท ์ 424,200 

4. นายสุรชยั สายบวั (ในฐานะกรรมการและผูบ้รหิาร) 212,100 

5. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล 321,200 

6. นางอญัชลยี ์ชวนิชย ์ 121,200 

7. นายส าคญั รศัมบีรรจงกจิ 240,900 

8. นายสุรศกัดิ ์โตวนิชย ์ 90,900 

9. นายโชต ิชสูุวรรณ  90,900 

10. นายสมเกยีรต ิพงศปิ์ยะไพบลูย ์ 290,900 

11. นายพรีเดช พฒันจนัทร ์         90,900 

12. นายนพเดช กรรณสตู            90,900 

13. นางสาวศริวิงศ ์บวรบุญฤทยั  172,200 

14. นางสาวพรทพิย ์ตัง้พงศบ์ณัฑติ     269,800 

รวม 2,749,400 

8.2 บุคลากรของบริษทั และบริษทัย่อยท่ีประกอบธรุกิจหลกั 

8.2.1 จ านวนบุคลากร 

 ส าหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มจี านวนบุคลากรทัง้หมดเท่ากบั 

810 คน โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

สายงานหลกั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (คน) 

ฝ่ายบรหิารและเลขานุการ 6 

ฝ่ายปฏบิตักิาร 32 

ฝ่ายกลยุทธธ์ุรกจิ 2 

ฝ่ายพฒันาธุรกจิ 13 

ฝ่ายพฒันาโครงการและการพาณชิย์ 70 

ฝ่ายการเงนิและบญัช ี 51 

ฝ่ายทรพัยากรบุคคล 18 

ฝ่ายขายและการตลาด 26 

ฝ่ายกฎหมาย 7 

ฝ่ายควบคุมภายใน 6 

ฝ่ายปฏบิตักิารโรงไฟฟ้า 579 

รวม 810 
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8.2.2 การเปล่ียนแปลงจ านวนพนักงานอย่างมีนัยส าคญัในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา 

 ไมม่ ี

8.2.3 ค่าตอบแทนพนักงาน  

 ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักจ่าย

ค่าตอบแทนใหแ้ก่พนักงาน (ไม่รวมผูบ้รหิาร) จ านวน 832 ลา้นบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรปูของเงนิเดอืน 

โบนสั และคา่ตอบแทนอืน่ๆ เชน่ เงนิสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชพี 

 นอกจากนี้ เมื่อวนัที ่16 พฤษภาคม 2560 บรษิทัฯ ประกาศโครงการจดัสรรผลตอบแทนพเิศษใหแ้ก่

พนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย (“โครงการฯ”) เป็นจ านวนเงนิรวม 226.5 ลา้นบาท โดยพนักงานทีเ่ขา้

รว่มโครงการฯ จะตอ้งใชผ้ลตอบแทนหลงัหกัภาษ ีณ ทีจ่่ายจ านวนเงนิรวม 175.6 ลา้นบาท ส าหรบัการจองซื้อ

หุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษิทัฯ ทีร่าคาเดยีวกนักบัราคาทีเ่สนอขายใหแ้ก่ประชาชนเป็นการทัว่ไปครัง้แรก (IPO) 

เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ การตอบแทนการปฏิบตัิงานและการรกัษาทรพัยากรบุคคลที่มคี่าให้ท างานอยู่

ร่วมกบัองค์กรต่อไปในระยะยาว โดยพนักงานทีเ่ขา้ร่วมโครงการฯ จะต้องท าสญัญากบับรษิัทฯ เพื่อปฏบิตัิ

หน้าทีเ่ป็นพนักงานตามสญัญาจา้งงานเป็นระยะเวลาต่อไปไม่น้อยกว่า 4 ปีปฏทินิ (โดยใหปี้ปฏทินิที ่1 คอื ปี 

2560 และสิน้ปีปฏทินิที ่4 คอื 31 ธนัวาคม 2563) 

8.2.4 สวสัดิการและผลประโยชน์ 

 ส าหรบัในประเทศไทย กลุ่มบรษิัทฯ จดัให้มสีวัสดิการและผลประโยชน์ต่างๆ ให้แก่พนักงานเมื่อ

เกษยีณอาย ุนอกเหนือจากทีก่ฎหมายแรงงานก าหนด โดยพนักงานจะไดร้บัเงนิจากกองทุนส ารองเลี้ยงชพี ซึง่

ประกอบไปดว้ยเงนิสะสมของพนกังานและเงนิสมทบจากบรษิทัฯ ในสดัสว่นทีเ่ทา่กนั รวมทัง้ผลประโยชน์ทีเ่กดิ

จากเงนิสะสมและเงนิสมทบดงักล่าว ทัง้นี้ ผลประโยชน์สุทธทิีพ่นักงานจะไดร้บัขึน้อยู่กบัระยะเวลาการท างาน 

ส าหรบัพนักงานทีท่ างานกบับรษิทัฯ เป็นเวลาตัง้แต่ 3 ปีขึน้ไป บรษิทัฯ จะสมทบเงนิใหใ้นอตัราเดยีวกนักบั

อตัราเงนิสะสมของพนกังาน คอืรอ้ยละ 5 ของคา่จา้ง อยา่งไรกต็าม กลุ่มบรษิทัฯ ไมไ่ดม้แีผนสวสัดกิารดงักล่าว

ส าหรบัพนกังานในประเทศลาวและประเทศเวยีดนาม 

8.2.5 ข้อพิพาทด้านแรงงาน 

 กลุ่มบรษิทัฯ ไม่มขีอ้พพิาทดา้นแรงงานทีม่นีัยสาคญัต่อการด าเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ ในระยะ 3 ปีที่

ผา่นมา 

8.2.6 นโยบายบริหารบุคลากรของบริษทั 

 บรษิทัฯ มุง่มัน่ในการบรหิารและดแูลพนกังานดว้ยความเป็นธรรม จดัสวสัดกิารเพื่อส่งเสรมิชวีติความ

เป็นอยู่ที่ดี ตลอดจนสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้ปลอดภัย ได้มาตรฐานสากลและมี

บรรยากาศทีด่ ี     ซึง่เอือ้ต่อการพฒันาและเตบิโตในสายอาชพีของพนักงานทุกระดบัในองคก์รบนพืน้ฐานของ



 

สว่นที ่2 - 8 หน้า 16 

 
 

การปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัเกีย่วกบัหลกัสทิธมินุษยชนขัน้พืน้ฐานและหลกัความแตกต่างหลากหลาย

อย่างเท่าเทยีมกนัตัง้แต่กระบวนการแสวงหา พฒันาและรกัษาบุคลากรบนพื้นฐานค่านิยมองค์กรทีด่ี (4Ps 

B.Grimm Core Values)  

 

ค่านิยมองคก์ร หรอืสิง่ทีบุ่คลากรเชื่อและยดึถอืปฏบิตัริ่วมกนั คอื ทศันคตทิีด่ ี(Positivity), ความ

ร่วมมอื (Partnership) , ความเป็นมอือาชพี (Professionalism), ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์(Pioneering Spirit) 

ซึ่งค่านิยมเหล่านี้  มุ่งเน้นให้บุคลากรมคีวามคดิเชงิบวก สนับสนุนและส่งเสรมิการท างานเป็นทมี มคีวาม

เชีย่วชาญและรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานรวมถงึสามารถท างานเชงิรุก มคีวามรเิริม่สรา้งสรรคเ์พื่อขบัเคลื่อน

วสิยัทศัน์และพนัธกจิขององคก์รรวมถงึสง่เสรมิการสรา้งความผกูพนัของพนกังานในองคก์ร 

แนวทางการบริหารบุคลากรของบริษทั 

1) การแสวงหา สรรหา และจดัจ้างบุคลากร 

กระบวนการสรรหาจดัจา้งมคีวามส าคญัในการคดักรองบุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถ ทศันคต ิและ

ประสบการณ์ทีเ่หมาะสมเพือ่เขา้มาท างานกบัองคก์ร บรษิทัฯใหก้ารยอมรบัและเหน็ถงึคณุคา่ของความแตกต่าง

ของบุคคล ซึง่ไดแ้ก่ความแตกต่างของเชือ้ชาต ิเพศ สถานะทางเศรษฐกจิและสงัคม อายุ และศาสนา เป็นตน้ 

โดยจะพจิารณาสรรหาและคดัเลอืกบุคคลทีเ่หมาะสมกบัขอบเขตการด าเนินงานของแต่ละหน่วยงาน และหน้าที่

ทีก่ าหนดไวข้องแต่ละต าแหน่งงาน โดยการจดัใหม้กีารทดสอบในดา้นต่างๆอาทเิช่น ทศันคตแิละบุคลกิภาพ 

ภาษาองักฤษและการสื่อสาร รวมทัง้การสมัภาษณ์เพื่อประกอบการพจิารณาใหม้คีวามเหมาะสมกบัต าแหน่ง

งาน ทัง้นี้เป็นไปตามแผนอตัรก าลงัคนทีก่ าหนดไวเ้พื่อสนับสนุน แผนกลยุทธ์ธุรกจิของบรษิทั ดว้ยหลกัการใน

การสรรหาคดัเลือกและจดัจ้างบุคลากรโดยสุจรติผ่านกระบวนการที่โปร่งใสเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบตัินี้ 

บรษิัทสามารถสรรหาและคดัเลอืกบุคคลากรทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมและเขา้กบัวฒันธรรมองค์กรเพื่อเขา้มา

ท างานไดอ้ยา่งเตม็ก าลงัความรู ้ความสามารถและมศีกัยภาพทีจ่ะขบัเคลื่อนธุรกจิและเตบิโตไปพรอ้มกบับรษิทั

ไดอ้ยา่งยัง่ยนื  
2) การเสริมสรา้งและพฒันาบุคลากร 

บรษิทัฯ เน้นการพฒันาบุคลากรใหม้คีวามพรอ้มทัง้กายและใจอย่างสมดุล เพื่อเตบิโตไปพรอ้มกบัการ

ขยายตวัของธุรกจิบนพื้นฐานของการมทีศันคติทีด่ี ความร่วมมอืกนั ความเป็นมอือาชพี และความคดิรเิริม่
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สรา้งสรรค ์ดว้ยศกัยภาพและทกัษะการท างานทีเ่ชีย่วชาญไปพรอ้มกบัความเป็นเลศิการในการบรหิารจัดการ

ตนเอง บุคคลและสงัคมรอบขา้ง บรษิทัฯ ส่งเสรมิและสนับสนุนการสรา้งวฒันธรรม Mindfulness ดว้ยการฝึก

สมาธแิละสตกิอ่นการฝึกอบรมและประชมุประมาณ 3-5 นาทเีพือ่ปรบัคลื่นสมองใหพ้รอ้มส าหรบัการเรยีนรูแ้ละ

ท างาน บรษิทัฯ มจี านวนชัว่โมงฝึกอบรมเฉลี่ยกว่า 75 ชม./คน/ปี  บรษิทัฯ ได้มกีารจดัฝึกอบรมและพฒันา

บุคลากรใน 2 กลุ่มหลกัๆ ดงันี้ กลุ่ม Technical Experts เป็นการพฒันาความเชีย่วชาญตามสายงานของ

บุคลากร โดยเฉพาะทมีปฏบิตักิารผลติและซ่อมบ ารุง (Operation and Maintence) ซึง่ไดร้บัการพฒันาความรู้

และทกัษะจากผูเ้ชีย่วชาญทัง้ภายในและภายนอกองค์กรตามมาตรฐานทีเ่ป็นสากลของธุรกจิไฟฟ้า /พลงังาน 

อาทเิช่น  Protection Relay, DCS System Foundation, Generator and Excitation System เป็นต้น 

นอกจากนี้บรษิทัฯ ยงัได้ฝึกอบรมเกีย่วกบัเครื่องจกัรและระบบควบคุมการผลติไฟฟ้ากบัวศิวกรผูเ้ชีย่วชาญ

อยา่ง Siemens และ ABB ก่อนการเริม่ผลติอย่างเป็นทางการมากกว่า 12 เดอืน กลุ่ม People Competencies 

เป็นการเพิม่ศกัยภาพดา้นการจดัการและภาวะผูน้ าดว้ยการพฒันาทัง้ Mindset และ Skillset ไปพรอ้มกนัผ่าน

หลกัสตูร Leardership Essential Program โดยเริม่จากการเขา้ใจทศันคตแิละมุมมองของตนเองก่อนการเพิม่

ทกัษะและเครือ่งมอืการเขา้ใจคนอืน่บนหลกัการของ Situational Leadership (Licensed Program) รวมถงึการ

เรยีนรู้ทกัษะการท างานใหม่ๆ อาทเิช่น การน าเสนอขอ้มูลแบบ Visual Communication ผ่านหลกัสูตร 

Infographic Design& Presentation Workshop ,การสือ่สารดว้ยการคดิอย่างเป็นระบบโดยหลกัสตูร Think on 

Your Feet (Licensed Program)ทีไ่ดร้บัการยอมรบัในระดบัโลกและหลProblem Solving&Decision Making 

หลกัสตูรเขม้ขน้ทีเ่น้นทกัษะการคดิแกปั้ญหาและตดัสนิใจอยา่งเป็นระบบ 

นอกจากนี้บรษิทัฯ ยงัไดใ้หค้วามส าคญัการเสรมิสรา้งองคก์รแห่งการเรยีนรูแ้ละการจดัการองคค์วามรู ้

โดยได้มกีารสรา้ง Internal Facilitator จากสายงานปฏบิตักิารและสนับสนุน เพื่อสนับสนุนการเรยีนรูอ้ย่าง

ยัง่ยนืขององคก์รกว่า 10 คน ซึ่ง Internal Facilitator จะไดร้บัการบ่มเพาะใหม้คีวามสามารถในการคดิอย่าง

เป็นระบบ มภีาวะทางจติใจและอารมณ์ทีม่ ัน่คง สามารถสัง่เสรมิและสรา้งสรรคก์ารเรยีนรูร้่วมกนัในองคก์รได้

บนความแตกต่างหลากหลายควบคูไ่ปกบัการพฒันาระบบการจดัการองคค์วามรู ้
3) การรกัษาบุคลากร 

บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการรกัษาบุคลากรโดยมรีะบบค่าตอบแทน/สวสัดกิารทีแ่ข่งขนัไดแ้ละเป็น

ธรรม ส่งเสรมิการพฒันาบุคลากรผ่านการจดัท าระบบประเมนิผลการปฏบิตังิานประจ าปีและการวางแผนการ

เรยีนรูแ้ละพฒันาเฉพาะบุคคล ซึง่บุคลากรจะมโีอกาสประเมนิผลงานและวางแผนการเรยีนรูข้องตนเองก่อนจะ

พดูคยุกบัหวัหน้างานในการหาขอ้สรปุรว่มกนัในสว่นงานทีไ่ดร้บัมอบหมายงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย (Job duties) 

และ/หรอื KPIs  รวมถงึพฤตกิรรมทีส่อดคลอ้งกบัคา่นิยมองคก์ร เพือ่วางแนวทางการปฏบิตังิานในอนาคต การ

พดูคยุเพือ่ประเมนิผลเทยีบกบัเป้าหมายทีค่าดหวงั จะชว่ยใหท้ัง้บุคลากรและหวัหน้างานมองเหน็จุดแขง็และจุด

ทีต่อ้งพฒันาต่อไปและมโีอกาสสรา้งผลงานทีด่ขี ึน้อยา่งสม ่าเสมอไปพรอ้มกบัความกา้วหน้าในสายอาชพีทัง้สาย

ปฏบิตักิารผลติและสายสนับสนุนสอดคลอ้งกบัการเตบิโตขององคก์ร นอกจากนี้บรษิทัฯยงัส่งเสรมิการสรา้ง

ความผูกพนักบัองค์กร ผ่านวฒันธรรมความสมัพนัธ์แบบครอบครวั ทีเ่ปิดโอกาสใหบุ้คลากรทุกคนได้แสดง
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ความคดิเหน็ พดูคยุแลกเปลีย่นกนัอยา่งทัว่ถงึ ตลอดจนมกีารประเมนิความผกูพนัของพนักงาน (Engagement 

Survey) ทกุๆ 2 ปี เพือ่เปิดโอกาสใหบุ้คลากรไดแ้สดงความคดิเหน็และใหข้อ้เสนอแนะกบัองคก์ร 

8.3 เลขานุการบริษทั 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่4/2559 เมื่อวนัที ่8 มถิุนายน 2559 ไดม้มีตแิต่งตัง้ นายพรีเดช 

พฒันจนัทร์ เป็นเลขานุการบรษิทัของบรษิทัฯ เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 89/15 แห่งพรบ. หลกัทรพัย์ฯ โดย

เลขานุการบรษิทั มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบดงันี้ 

1. จดัท าและเกบ็รกัษาเอกสารของบรษิทัฯ ดงัต่อไปนี้ 

(ก) ทะเบยีนกรรมการ 

(ข) หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการ และรายงานการประชมุคณะกรรมการ  

(ค) หนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ 

(ง) รายงานประจ าปี 

2. เกบ็รกัษารายงานการมสีว่นไดเ้สยีทีร่ายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร 

3. ด าเนินการเกีย่วกบัการประชมุคณะกรรมการบรษิทั และการประชมุผูถ้อืหุน้ 

4. ใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัขอ้ก าหนดและกฎเกณฑต์่างๆ ทีค่ณะกรรมการบรษิทั และผูบ้รหิาร   

ควรรบัทราบ 

5. จดัอบรมและปฐมนิเทศ ตลอดจนใหข้อ้มลูทีจ่ าเป็นต่อการปฏบิตัหิน้าทีแ่ก่กรรมการปัจจุบนั 

และกรรมการทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ใหม่ 

6. ดแูล และประสานงานใหบ้รษิทัฯ ปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ขอ้ก าหนด และมตทิีป่ระชุม

คณะกรรมการบรษิทั และทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ รวมทัง้นโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่แีละ

จรรยาบรรณธุรกจิไดอ้ยา่งครบถว้นและถกูตอ้ง 

7. ด าเนินการอืน่ๆ ตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 
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9. การก ากบัดแูลกิจการ 

9.1 นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ  

คณะกรรมการบรษิทัไดใ้หค้วามส าคญัต่อการปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยไดต้ระหนัก

ถงึบทบาทและหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัและคณะผูบ้รหิารในการสรา้งเสรมิใหเ้กดิการ

ก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของกจิการ และเสรมิสรา้งความเชื่อมัน่ใหแ้ก่ผูถ้อื

หุน้ ผูล้งทุน และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่าย ดว้ยการบรหิารงานอย่างมปีระสทิธภิาพและโปร่งใส จงึไดม้กีารก าหนด

นโยบายสนบัสนุนการก ากบัดแูลกจิการ โดยยดึแนวทางการก ากบัดูแลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีนของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  ทัง้นี้คณะกรรมการไดพ้จิารณาและทบทวนการน าหลกัปฏบิตัติามหลกัการ

ก ากบัดูแลกจิการทีด่ี เพื่อน ามาปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิัทฯ ซึ่งสรุปสาระส าคญัการ

ด าเนินการดา้นการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ ดงันี้ 

9.1.1 สิทธิของผูถื้อหุ้น (Rights of Shareholders) 

 ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิในฐานะเจ้าของบริษัท มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อก าหนดทิศทางการ

ด าเนินการของบรษิัทฯ ผ่านคณะกรรมการบรษิัท ที่ผู้ถือหุ้นคดัเลือกมาปฏิบตัิหน้าที่หรอืตดัสนิใจเรื่องที่มี

ผลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อบรษิทั การประชุมผูถ้อืหุน้จงึเป็นเวทสี าคญัส าหรบัผู้ถอืหุน้ในการแสดงความ

คดิเหน็ ซกัถาม และลงมตติดัสนิใจด าเนินการหรอืไม่ด าเนินการ ดงันัน้ ผูถ้อืหุน้จงึมสีทิธโิดยชอบทีจ่ะเขา้ร่วม

ประชมุ มเีวลาเพยีงพอส าหรบัการพจิารณา และรบัทราบผลการลงมต ิโดยสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของผูถ้อืหุน้ ไดแ้ก่ 

(1) บรษิทัฯ ต้องไม่กระท าการใดๆ ทีม่ลีกัษณะเป็นการจ ากดัสทิธใินการเข้าถงึสารสนเทศของ

บริษัทฯ อาทิ ผู้ถือหุ้นต้องได้รบัข้อมูล ขัน้ตอน ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและข้อมูลประกอบการ

พจิารณาอยา่งครบถว้นเพยีงพอ ผูถ้อืหุน้ตอ้งมรีะยะเวลาพอสมควรในการพจิารณากอ่นการประชุมผูถ้อืหุน้โดย

ได้รบัล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วนั บรษิทัฯ ตอ้งมชี่องทางทีห่ลากหลาย เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สอบถาม

รายละเอยีดเกีย่วกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ 

(2) คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีอ่ านวยความสะดวกในการประชมุผูถ้อืหุน้ สถานทีจ่ดัการประชุม

ควรมขีนาดเพยีงพอและสามารถรองรบัจ านวนผูถ้อืหุน้ ตัง้อยูใ่นกรุงเทพมหานครหรอืจงัหวดัใกล้เคยีงทีไ่ม่ไกล

เกนิไปจนเป็นอปุสรรคต่อการเดนิทาง มสีิง่อ านวยความสะดวกแกผู่พ้กิาร มกีารรกัษาความปลอดภยัและพรอ้ม

รบัมอืกบัเหตุฉุกเฉิน 

(3) บรษิัทฯ ต้องไม่กระท าการใดๆ ที่มีลกัษณะเป็นการจ ากดัสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของ        

ผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้ทุกคนย่อมมสีทิธเิขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ตลอดระยะเวลาการประชุม มสีทิธซิกัถามขอ้สงสยั 

เสนอความคดิเหน็ต่อทีป่ระชุมตามระเบยีบวาระการประชุมและเรื่องทีเ่สนอ และออกเสยีงลงมตใินวาระการ

ประชมุ 

(4) ประธานทีป่ระชมุควรจดัสรรเวลาใหอ้ย่างเหมาะสม และส่งเสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้โีอกาสในการ

แสดงความคดิเหน็และตัง้ค าถามต่อทีป่ระชุมในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ ได้ รวมทัง้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้     
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ส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวนัประชุม โดยก าหนดหลกัเกณฑก์ารส่งค าถามล่วงหน้าใหช้ดัเจน และแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้

ทราบพรอ้มกบัการน าสง่หนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ และจะเผยแพร่หลักเกณฑก์ารส่งค าถามล่วงหน้าดงักล่าว

ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ดว้ย 

(5) ผูถ้อืหุน้ย่อมมสีทิธิมอบฉันทะให้ผูอ้ ื่นมาประชุม และลงมติแทนผูถ้อืหุน้ โดยผูถ้อืหุน้มสีทิธิ

ไดร้บัเอกสารและค าแนะน าในการมอบฉันทะ ทัง้นี้ ผูร้บัมอบฉันทะทีถู่กตอ้งตามกฎหมายและยื่นหนังสอืมอบ

ฉันทะใหก้รรมการในทีป่ระชุมแลว้ ย่อมมสีทิธเิขา้ร่วมประชุมและลงมตเิช่นเดยีวกบัผูถ้อืหุน้ทุกประการ หรอื   

ผูถ้อืหุน้อาจมอบฉันทะให้กรรมการอสิระท่านใดท่านหนึ่งมาประชุมและลงมติแทนกไ็ด้ ผู้ถอืหุ้นมสีทิธไิด้รบั

ประวตัแิละขอ้มลูการท างานของกรรมการอสิระแต่ละทา่นอยา่งครบถว้น เหมาะสมในการพจิารณา 

(6) ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแยกส าหรับแต่ละระเบียบวาระที่เสนอ การลงมติต้อง

เลอืกใชว้ธิกีารและอปุกรณ์ออกเสยีงทีโ่ปร่งใส สะดวก รวดเรว็ และมปีระสทิธภิาพ สามารถแสดงผลการลงมติ

ไดร้วดเรว็ และผูถ้อืหุน้มสีทิธทิราบผลการลงมตอิยา่งทนัทว่งท ี

(7) กรรมการบรษิัท ทุกคน รวมทัง้คณะกรรมการชุดย่อย และเลขานุการบรษิัท ต้องเขา้ร่วม

ประชุมผูถ้อืหุน้ทุกครัง้ หากไม่ตดิภารกจิส าคญั เพื่อตอบขอ้ซกัถามและรบัฟังความคดิเหน็ของผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้ 

ผูบ้รหิารระดบัสงู ทกุคนควรเขา้รว่มการประชมุผูถ้อืหุน้เพือ่ตอบขอ้ซกัถามเชน่กนั 

(8) เปิดเผยใหส้าธารณชนทราบถงึผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามญัและวสิามญั

ผูถ้อืหุน้ในวนัท าการถดัไป บนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ 

คณะกรรมการบรษิทั ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถอืหลกัทรพัย์ของบรษิทั ตามกฎเกณฑ์ของ

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และก าหนดใหจ้ดัท ารายงานการเปลีย่นแปลงดงักล่าวใหท้ี่

ประชมุคณะกรรมการบรษิทั รบัทราบดว้ย 

9.1.2 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั (The Equitable Treatment of Shareholders) 

 บรษิทัฯ จะปฏบิตัิต่อผูถ้ือหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั โดยไม่ค านึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สญัชาต ิศาสนา 

ความเชื่อ ความคดิเหน็ทางการเมอืง หรอืความพกิาร และแม้ผูถ้อืหุน้จะไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมด้วยเหตุ     

ไม่สะดวกประการใด ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยมีแนวปฏิบัติ

ดงัต่อไปนี้ 

(1) คณะกรรมการบรษิทั ตอ้งรกัษาสทิธขิองผูถ้อืหุน้ และปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีม

กัน ผู้ถือหุ้นทุกรายย่อมมีสิทธิร ับข้อมูลหรือเอกสารเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษส าหรับผู้ถือหุ้น

ชาวต่างชาต ิโดยเอกสารทีส่ง่ใหก้บัผูถ้อืหุน้ชาวต่างชาตติอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษ  

(2) ก าหนดใหส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมเป็นไปตามจ านวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้ถอือยู่ โดย 1 หุน้มสีทิธิ

เทา่กบั 1 เสยีง 

คณะกรรมการบรษิทัสนับสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ขา้งน้อยใชส้ทิธขิองตนเสนอวาระการประชุมเพิม่เตมิ  หรอื

เสนอชือ่บุคคลเพือ่แต่งตัง้เป็นกรรมการ ทัง้นี้ การขอเพิม่วาระการประชุมหรอืเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ
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เป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ โดยหน่วยงานส านกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่และเลขานุการบรษิทั 

มคีวามพรอ้มในการรบัขอ้เสนอ ใหค้วามชว่ยเหลอื และใหค้ าแนะน าได ้โดยสามารถตดิต่อผา่นชอ่งทางดงันี้ 

 บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

 5 ถนนกรงุเทพกรฑีา แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรงุเทพฯ 10240 

 (E- mail Address : ir@bgrimmpower.com หรอืทางโทรสารทีเ่บอร ์02-3794259) 

9.1.3 บทบาทต่อผูมี้ส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders) 

การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ย่อมเกี่ยวข้องกบับุคคลหลายฝ่าย ตัง้แต่ผู้ถือหุ้น 

กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน เจา้หนี้ ลกูคา้ คูค่า้ คูแ่ขง่ ไปจนถงึชมุชน ประเทศชาต ิและสงัคมโลก บรษิทัฯ จงึ

ตระหนักถึงความส าคญัในการดูแลและค านึงถึงผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่ม  โดยในการด าเนินธุรกจิของบรษิัทฯ      

ยงัไดค้ านึงถงึสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝ่ายเพือ่ประโยชน์รว่มกนัอยา่งยัง่ยนืตามแนวทางดงัต่อไปนี้  

(1) บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย แบ่งผูม้สี่วนไดเ้สยีออกเป็นกลุ่ม ไดแ้ก่ เจา้หนี้ ลูกคา้ คู่คา้ บรษิทัที่

บรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ยถอืหุน้ บุคลากรของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ชุมชนและสงัคมในภาพรวม ทัง้นี้ บรษิทัฯ 

ได้จดัใหม้ชี่องทางในการสื่อสารกบัผูม้สี่วนได้เสยีแต่ละกลุ่มอย่างพอเพยีง โดยผูม้สี่วนได้เสยีสามารถแสดง

ความเหน็ผา่นชอ่งทางการสือ่สารกบับรษิทัฯ ไดด้งันี้  

ทีต่ัง้ส านกังานใหญ่ : อาคาร ดร. เกฮารด์ ลงิค ์5 ถนนกรงุเทพกรฑีา แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ 

กรงุเทพฯ 10240  

โทรศพัท ์: +662 710 3400  

โทรสาร :  +662 379 4245  

เวบ็ไซต:์   www.bgrimmpower.com  

(2) บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มพีนัธะสญัญาต่อลูกคา้ในการพฒันาสนิคา้ และบรกิารใหด้ยีิง่ขึน้

อย่างต่อเนื่อง และก าหนดราคาสนิคา้ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ โดยไม่กระท าการใดอนัเป็นการเอาเปรยีบ

ลูกค้าภายใต้กฎหมายคุ้มครองลูกคา้ และกฎหมายป้องกนัการผูกขาดทางการค้า ในการปฏิบตัติ่อคู่คา้ของ

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยตอ้งด าเนินธุรกจิอยา่งเป็นธรรม และตอ้งไมเ่อาเปรยีบคูค่า้ โดย

ถอืเอาประโยชน์ของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย เป็นทีต่ัง้ 

(3) บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ค านึงถงึสวสัดภิาพของบุคลากร โดยไมเ่อาเปรยีบในการท าสญัญา

จา้ง มกีารก าหนดคา่ตอบแทนและสวสัดกิารทีเ่หมาะสมกบัศกัยภาพเพือ่กระตุน้ใหบุ้คลากรบรษิทัฯ และบรษิทั

ยอ่ยมแีรงจงูใจในการท างาน รวมไปถงึการจดัใหม้กีองทนุส ารองเลีย้งชพีส าหรบัพนกังานเพือ่การดแูลพนกังาน

ในระยะยาวต่อไป มกีารฝึกอบรม และใหก้ารศกึษาเพิม่เตมิเพือ่เพิม่ศกัยภาพของบุคลากร มสีิง่แวดลอ้มในการ

ท างานทีด่ ี มกีารก าหนดมาตรฐานความปลอดภยั สรา้งวนิยัในการท างาน ไดร้บัการเอาใจใสด่แูลอยา่งทัว่ถงึ 

และมแีผนชดเชยทีด่ ีหากมเีหตุใหบุ้คลากรของบรษิทัตอ้งยุตกิารท างานดว้ยสาเหตุใดกต็าม  

mailto:ir@bgrimmpower.com
http://www.bgrimmpower.com/
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(4) บรษิทัฯ มหีน่วยงานทีร่บัผดิชอบต่อสงัคม เพือ่ใหก้ารชว่ยเหลอื สนบัสนุน และสรา้งประโยชน์

แกช่มุชนและสงัคมในภาพรวม โดยบรษิทัฯ มแีผนการในการรกัษาสิง่แวดลอ้ม และความปลอดภยั โดยเฉพาะ

อย่างยิง่ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มทีอ่าจเกดิจากธุรกจิของบรษิทัฯ มแีผนชดเชยทีด่ ีหากมอีุบตัเิหตุ และมกีาร

วางแผนแกไ้ขอยา่งยัง่ยนื  

คณะกรรมการบรษิทั ไดด้ าเนินการประชาสมัพนัธส์ือ่ความถงึความตระหนัก และความเอาใจใส่ทีม่ตี่อ
ผูม้สีว่นไดเ้สยีอยา่งต่อเนื่องและสม ่าเสมอ 

9.1.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปรง่ใส (Disclosure and Transparency) 

 บริษัทให้ความส าคัญในการเปิดเผยข้อมูลที่ส าคญัอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทนัเวลา ไม่บิดเบือน

ขอ้เทจ็จรงิ และแสดงใหเ้หน็ถงึสถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการเงนิทีแ่ทจ้รงิของบรษิทั 

รวมทัง้อนาคตของธุรกจิของบรษิทั เพื่อใหผู้ม้สี่วนได้เสยีใชป้ระกอบการตดัสนิใจ การเปิดเผยขอ้มลูเป็นดชันี    

ชีว้ดัความโปร่งใสในการด าเนินงานซึ่งเป็นปัจจยัส าคญัในการสรา้งความเชื่อมัน่แก่นักลงทุนถงึความซื่อสตัย์

สุจริตในการด าเนินงาน และเป็นกลไกในการตรวจสอบการด าเนินงาน บรษิัทฯ จึงให้ความส าคญักบัการ

เปิดเผยขอ้มลูเป็นอยา่งมาก และพยายามเพิม่ชอ่งทางในการใหข้อ้มลูตลอดเวลา 

(1) คณะกรรมการบรษิทั ด าเนินการเปิดเผยสารสนเทศ ทัง้ทีเ่ป็นสารสนเทศทางการเงนิ และที่

ไม่ใช่ทางการเงนิอย่างเพยีงพอ เชื่อถอืได ้ และทนัเวลา เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้และผูม้สี่วนไดเ้สยีของบรษิทั ไดร้บั

สารสนเทศอยา่งเทา่เทยีมกนัตามทีก่ าหนดโดยกฎหมายและหน่วยงานของภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ขอ้บงัคบั

ของบรษิทั บรษิทัฯ ไดจ้ดัท าและปรบัปรุงขอ้มลูบนเวบ็ไซต์ ใหม้คีวามครบถว้น อย่างสม ่าเสมอ รวดเรว็ และ   

ทนัสถานการณ์เพือ่ใหแ้น่ใจว่า ผูถ้อืหุน้สามารถหาขอ้มลูประกอบการพจิารณาเพิม่เตมิ และตดิต่อกบัหน่วยงาน

ทีร่บัผดิชอบการใหข้อ้มลูไดอ้ยา่งสะดวก รวดเรว็ และมปีระสทิธภิาพ 

(2) บรษิัทมหีน่วยงานสื่อสารองค์กร และหน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ์ (Investor Relations)       

ท าหน้าทีป่ระชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสาร การด าเนินงาน และผลงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ทีเ่ป็นประโยชน์

แก่ผูถ้อืหุน้ นักลงทุน พนักงาน ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง และสาธารณชนอย่างมปีระสทิธภิาพและสม ่าเสมอ ขจดัความ

เขา้ใจทีผ่ดิ รวมทัง้มหีน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธท์ าหน้าทีป่ระสานงานกบันักลงทุนสถาบนั เจา้หนี้ นักวเิคราะห์

หลกัทรพัย ์และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ในการใหข้อ้มลูการด าเนินงานและการลงทุนของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย  

ดว้ยชอ่งทางการตดิต่อทีส่ะดวก รวดเรว็ และเขา้ถงึไดง้า่ย 

(3) คณะกรรมการบรษิทั จดัใหม้กีารท างบดุล บญัชกี าไรขาดทนุ และรายงานการตรวจสอบบญัชี

ของผูส้อบบญัช ี พรอ้มทัง้รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ เสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในการประชุมสามญั

ประจ าปีเพือ่พจิารณาอนุมตั ิ

(4) ในรายงานประจ าปี คณะกรรมการบรษิทั ไดจ้ดัท ารายงานการประเมนิฐานะ และแนวโน้มของ

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย โดยสรปุทีเ่ขา้ใจไดง้า่ย รายงานอธบิายถงึความรบัผดิชอบของตนในการจดัท ารายงาน

ทางการเงนิ โดยแสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชี รายงานทางการบรหิารทีจ่ าเป็นเพื่อการวเิคราะหใ์น
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รปูแบบต่างๆ นอกเหนือจากรายงานทางการเงนิ และรายงานการตรวจสอบ รายงานการเขา้ร่วมประชุมของ

กรรมการ และ/หรอืกรรมการชุดย่อย โดยเปรยีบเทยีบกบัจ านวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการ  และ/หรอื

คณะกรรมการชดุยอ่ยในแต่ละปี 

(5) บรษิทัเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ และผูบ้รหิารระดบัสงูทีส่ะทอ้นถงึ

ภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของแต่ละคน รวมถงึรปูแบบหรอืลกัษณะของคา่ตอบแทน 

9.1.5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibility) 

 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อ

ประโยชน์แก่บริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี มีความทุ่มเท และให้เวลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความ

รบัผดิชอบ คณะกรรมการไดร้บัการแต่งตัง้จากผูถ้อืหุน้เพื่อก ากบัดูแลแนวทางด าเนินงานของบรษิทัฯ แต่งตัง้

ฝ่ายบริหารเพื่อรบัผิดชอบการด าเนินธุรกิจ แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อรับผิดชอบชุดย่อยที่ได้ร ับ

มอบหมาย และแต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั รวมทัง้แต่งตัง้เลขานุการบรษิทั รบัผดิชอบการด าเนินการประชุม

และการปฏบิตัติามกฎหมาย ทัง้นี้ ไดแ้บ่งแยกบทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบระหว่างคณะกรรมการบรษิทักบั

ฝ่ายจดัการไวอ้ยา่งชดัเจน 
(1) องคป์ระกอบคณะกรรมการบริษทั 

ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ก าหนดใหค้ณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน 

แต่ไมเ่กนิ 12 คน มวีาระการด ารงต าแหน่งในแต่ละวาระคราวละ 3 ปี โดยตอ้งมกีรรมการอสิระไม่น้อยกว่าหนึ่ง

ในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ทัง้นี้ กรรมการต้องเป็นผูม้คีุณสมบตัแิละไม่มี

ลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายก าหนด ตลอดจนมีความหลากหลายทัง้ด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ

ประสบการณ์ทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ 

(2) ความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษทั 

กรรมการตอ้งวนิิจฉยั แสดงความคดิเหน็ และออกเสยีงในกจิการทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอี านาจหน้าที่

ตดัสนิใจ หากการตดัสนิใจของคณะกรรมการบรษิทัตกอยู่ภายใตภ้าวะกดดนัจากหน้าทีก่ารงานหรอืครอบครวั

หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนัน้ ย่อมบิดเบือนการตัดสินใจให้ตัดสินเข้าข้างตนเอง คนใกล้ชิด หรือเพื่อ

ประโยชน์ของตนเอง ความเป็นอิสระของกรรมการบริษัทจึงเป็นเรื่องที่ต้องค านึงถึงอย่างยิ่ง เพื่อปกป้อง

ผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้และบรษิทั ดงันัน้ กรรมการบรษิทัทีข่าดความเป็นอสิระไมค่วรท าหน้าทีต่ดัสนิใจ 

2.1 เพือ่ใหค้ณะกรรมการบรษิทัภายใตก้ารน าของประธานกรรมการบรษิทั มภีาวะผูน้ า

และสามารถควบคุมการด าเนินงานของผูบ้รหิารได้อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล บรษิทัฯ จงึแบ่งแยก

บทบาทหน้าทีร่ะหว่างประธานกรรมการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารออกจากกนัอยา่งชดัเจน 

2.2 กรรมการอิสระสามารถเข้าถึงข้อมูลทางการเงนิ และธุรกิจอย่างเพียงพอที่จะ

สามารถแสดงความเหน็ไดอ้ยา่งเป็นอสิระ รกัษาประโยชน์ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง และเขา้ประชมุโดยสม ่าเสมอ และมี
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การประชุมร่วมกนัของกรรมการอสิระอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ พรอ้มทัง้รายงานรบัรองความเป็นอสิระของตน   

เมือ่ไดร้บัการแต่งตัง้ และเป็นประจ าทกุปี เพือ่เปิดเผยในรายงานประจ าปีของบรษิทัฯ 

2.3 กรรมการอสิระเป็นผูม้คีวามเป็นอสิระตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เกีย่วกบัคุณสมบตั ิ

และขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการอสิระ สามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่า

เทยีมกนั และดแูลไมใ่หเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างบรษิทั กบัผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื

บรษิทัอืน่ ซึง่มผีูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่กลุ่มเดยีวกนั นอกจากนี้ ยงัตอ้งสามารถใหค้วามคดิเหน็ในการประชุม

ไดอ้ยา่งเป็นอสิระ 
(3) บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิทั มบีทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบในการก ากบัดแูลการด าเนินงานของบรษิทั 

ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อยา่งเครง่ครดั ตามหลกัการก ากบัดูแล

กจิการทีด่ ีและขอ้พงึปฏบิตัทิีด่ ีส าหรบักรรมการบรษิทัจดทะเบยีนของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  
 

(4) การจดัตัง้คณะกรรมการชุดย่อย 

 เพื่อให้มีการพิจารณากลัน่กรองการด าเนินงานที่ส าคัญอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการบรษิทั จงึใหม้กีารจดัตัง้คณะกรรมการชุดย่อยขึน้ คอื คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

จดัการ และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง นอกจากนี้ไดม้กีารหารอืร่วมกนัทีจ่ะจดัตัง้คณะกรรมการชุดย่อย

เพิม่เตมิ ไดแ้ก ่คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ และคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนต่อไป 
(5) การประชุมคณะกรรมการบริษทั และการได้รบัเอกสารข้อมูล 

ในการจดัประชุมคณะกรรมการบรษิัท เลขานุการบรษิัทเป็นผู้รบัผดิชอบในการจดัเตรยีม

เอกสาร สถานที ่และประสานงานในการประชุม โดยกรรมการแต่ละท่านไดร้บัทราบวนัประชุม ระเบยีบวาระ

การประชมุ และขอ้มลูการประชมุเพือ่น าไปศกึษาล่วงหน้าอยา่งเพยีงพอ 

5.1 คณะกรรมการบรษิทั ไดอุ้ทศิเวลา ทุ่มเท และใหค้วามสนใจกบัการด าเนินงานของ

บรษิทัฯ อย่างเต็มทีแ่ละพรอ้มทีจ่ะเขา้ร่วมประชุมอย่างสม ่าเสมออย่างน้อยเดอืนละหนึ่งครัง้  หรอืตามความ

จ าเป็น โดยมเีลขานุการบรษิทัเป็นผูป้ระสานงาน เตรยีมความพรอ้ม เตรยีมเอกสารทีใ่ชใ้นการประชุม และเชญิ

ประชมุ โดยในการประชมุทกุครัง้มกีรรมการเขา้ร่วมประชุมอย่างน้อยกึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดครบ

องคป์ระชมุ  

5.2 กรณีกรรมการขาดการประชมุ เพราะมคีวามจ าเป็นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้ได้

มกีารแจง้ลาต่อประธานกรรมการเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

5.3 ประธานกรรมการบรษิทั เป็นผูใ้หค้วามเหน็ชอบในการจดัวาระการประชุม โดยการ

ปรกึษาหารอืกบัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ทัง้นี้ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารไดพ้จิารณาค าขอของกรรมการทีจ่ะ

บรรจุเรือ่งอืน่ทีส่ าคญัเป็นวาระการพจิารณาในการประชมุครัง้ต่อไป 
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5.4 ประธานกรรมการบรษิทั ไดจ้ดัสรรเวลาอย่างเพยีงพอใหแ้ก่ผูบ้รหิารในการน าเสนอ

ขอ้มลู และเพยีงพอส าหรบัคณะกรรมการบรษิทั ทีจ่ะอภปิรายในประเดน็ทีส่ าคญั 

5.5 ประธานกรรมการบรษิทั มมีาตรการทีช่ดัเจนเพือ่ใหก้รรมการไดร้บัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง

ล่วงหน้าโดยมเีวลาเพยีงพอทีจ่ะศกึษา พจิารณา และตดัสนิใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่างๆ ในการประชุม

คณะกรรมการบรษิทั แต่ละครัง้ไมน้่อยกว่า 7 วนั เวน้แต่เป็นการเรยีกประชมุเรง่ด่วน 

5.6 คณะกรรมการบรษิทัสามารถขอเอกสาร ขอ้มลู ค าปรกึษา และบรกิารต่างๆ เกีย่วกบั

การด าเนินงานของบรษิทัจากผูบ้รหิารระดบัสูง โดยมเีลขานุการบรษิทัเป็นผูป้ระสานงานเพื่อประกอบการ

ประชมุแต่ละครัง้ และสามารถขอความเหน็ทีเ่ป็นอสิระจากทีป่รกึษาภายนอกไดห้ากเหน็ว่าจ าเป็น โดยบรษิทัฯ

เป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

5.7 กรรมการบรษิทัทีอ่าจจะมคีวามเกีย่วขอ้งหรอืมสีว่นไดส้่วนเสยีในวาระการประชุมใด

จะตอ้งงดออกเสยีง งดใหค้วามเหน็ในวาระนัน้ หรอืออกจากหอ้งประชมุ 

5.8      การจดบนัทกึการประชุมคณะกรรมการบรษิทั มคีวามชดัเจนทัง้ผลการประชุม และ

ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัเพือ่ใชอ้า้งองิ 
(6) เลขานุการบริษทั 

 เลขานุการบรษิทั เป็นผูท้ าหน้าทีดู่แลใหม้กีารประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผูถ้อืหุน้เป็นไป

อยา่งราบรืน่และโปรง่ใส เป็นไปตามระเบยีบและกฎหมาย 

6.1 คณะกรรมการบรษิทั มกีารแต่งตัง้เลขานุการบรษิัท โดยค าแนะน าของประธาน

เจา้หน้าทีบ่รหิาร  ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยเ์พือ่ท าหน้าทีจ่ดัเกบ็เอกสารรายงานการ

ประชุม และจดัเกบ็และส่งส าเนาการมสี่วนได้ส่วนเสยีต่อประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ

ภายใน 7 วนั รวมทัง้การอืน่ทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนดในนามของคณะกรรมการ ตามกฎหมายว่า

ด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ เมื่อมกีารแต่งตัง้แล้ว ให้ประธานกรรมการแจ้งรายชื่อไปยงัส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุภายใน 14 วนั 

6.2 เลขานุการบริษัท มีหน้าที่ด า เนินการ ประสานงาน เกี่ยวกับการประชุม

คณะกรรมการบรษิัท และการประชุมผูถ้ือหุ้น และให้ค าแนะน าเกี่ยวกบักฎหมายที่คณะกรรมการบรษิัท      

ควรรบัทราบ รวมทัง้จดัอบรม และใหข้อ้มลูแกก่รรมการ 
(7) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเป็นผูก้ าหนดค่าตอบแทนใหก้บัคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการบรษิทัเป็น

ผูก้ าหนดคา่ตอบแทนใหก้บัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารของบรษิทั 

7.1 ผูถ้ือหุ้นมสีทิธพิจิารณาหลกัเกณฑ์และนโยบายการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ทุกปี โดยคณะกรรมการบรษิทัเป็นผูน้ าเสนอค่าตอบแทนกรรมการใหผู้ถ้อืหุน้เป็นผูพ้จิารณาโดยก าหนดเป็น

วาระการประชมุในการประชมุสามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้ 
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7.2 คณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารระดบัสูงได้ด าเนินการรายงานเกีย่วกบันโยบาย

เรือ่งคา่ตอบแทนกรรมการ หลกัการและเหตุผล ไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั 
(8) แผนการสืบทอดต าแหน่ง 

 บรษิทัมแีผนการคดัสรรบุคลากรทีจ่ะเขา้มารบัผดิชอบในต าแหน่งงานบรหิารทีส่ าคญัในทุกระดบัอย่าง

เหมาะสม การสรรหาประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่จะเป็นไปตามกระบวนการสรรหาทีม่ี

การพจิารณาบุคคลทัง้จากภายในและภายนอกบรษิทั 
(9) การประเมินผลการปฏิบติังาน 

คณะกรรมการบรษิัทได้ท าแบบประเมนิผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรษิัทอย่างน้อยปีละ      

1 ครัง้ เพื่อเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การก ากบัดูแลกิจการที่ดีส าหรบับรษิัทจดทเบียน และให้คณะกรรมการ

รว่มกนัพจิารณาผลงานและปรบัปรงุแกไ้ขต่อไป ซึง่การประเมนิดงักล่าวจะจดัท าทัง้แบบรายคณะและรายบุคคล 

โดยมเีกณฑก์ารประเมนิคดิเป็นรอ้ยละจากคะแนนเตม็ คอื มากกว่ารอ้ยละ 85 = ดเียีย่ม มากกว่ารอ้ยละ 75 = 

ดมีาก มากกว่ารอ้ยละ 65 = ด ีมากกว่ารอ้ยละ 50 = พอใช ้ต ่ากว่า/เท่ากบัรอ้ยละ 50 = ควรปรบัปรุง โดย

สรปุผลการประเมนิทัง้แบบรายคณะและรายบุคคลนัน้ อยูใ่นเกณฑด์เียีย่ม  

9.2 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการ กรรมการชุดยอ่ย และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

9.2.1 คณะกรรมการบริษทั 

 องค์ประกอบและคุณสมบตัขิองกรรมการของบรษิัทนัน้ถูกก าหนดไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการ

บรษิทั ซึง่สามารถสรปุสาระส าคญัไดด้งันี้ 

(1) องคป์ระกอบ 

(ก) ผูถ้อืหุน้เป็นผูพ้จิารณาอนุมตัแิต่งตัง้กรรมการบรษิทั โดยผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนน

เสยีงเทา่กบัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง 

(ข) คณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกนิ 12 คน และ

กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของจ านวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถิ่นที่อยู่ ใน

ราชอาณาจกัร 

(ค) คณะกรรมการบรษิัทต้องประกอบด้วยกรรมการอสิระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ

จ านวนกรรมการทัง้หมด แต่ตอ้งไมน้่อยกว่า 3 คน 

(2) คณุสมบตัขิองกรรมการ 

(ก) กรรมการทุกคนต้องมคีุณสมบตัิ และไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย

บรษิทัมหาชนจ ากดั และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ตลอดจนมี

คณุสมบตัติามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทั 
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(ข) ต้องส าเร็จการศกึษาอย่างน้อยชัน้ปรญิญาตรใีนสาขาใดก็ได้ หรอืเป็นบุคคลที่มี

ความรู้ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั ตามที่

คณะกรรมการบรษิทัเหน็ว่าเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั 

(ค) เป็นผูม้คีวามรูใ้นกจิการของบรษิทั และสามารถอุทศิเวลาไดอ้ย่างเพยีงพอ ตลอดจน

ใชค้วามรูค้วามสามารถทีม่ปีฏบิตัหิน้าทีเ่พือ่ประโยชน์ของบรษิทั 

(ง) เป็นผูม้คีวามซื่อสตัยส์จุรติและมจีรยิธรรมสงูในการด าเนินธุรกจิ  

(จ) คณะกรรมการบรษิัทไม่สามารถประกอบกจิการเข้าเป็นหุ้นส่วน  หรือเข้าเป็น

กรรมการในนิตบิุคคลอื่นทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนักบักจิการของ

บรษิทั ไมว่่าจะท าเพือ่ประโยชน์ของตนหรอืประโยชน์ของบุคคลอืน่ 
9.2.2 กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบรษิทั จะรว่มกนัพจิารณาคณุสมบตัขิองบุคคลทีจ่ะมาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอสิระ

โดยพจิารณาจากคณุสมบตัแิละลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการตาม พ.ร.บ. บรษิทัมหาชน พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ 

ประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน รวมถงึประกาศขอ้บงัคบั และ/หรอื ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง นอกจากนี้

คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาคดัเลอืกกรรมการอสิระจากผูท้รงคุณวุฒปิระสบการณ์การท างานและความ

เหมาะสมดา้นอื่นๆ ประกอบกนั จากนัน้จะน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการของ

บรษิทัฯ ต่อไป บรษิทัฯ มนีโยบายการแต่งตัง้กรรมการอสิระอยา่งน้อยหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด

และตอ้งมจี านวนไมน้่อยกว่าสามทา่น ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดคณุสมบตัขิองกรรมการอสิระดงันี้ 

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ 

บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั ทัง้นี้ ใหน้ับรวมการถอืหุน้ของ        

ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

(2) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงานลูกจ้างพนักงานทีป่รกึษาทีไ่ด้เงนิเดอืน

ประจ าหรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้

รายใหญ่หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปี

กอ่นวนัทีย่ ืน่ค าขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

(3) ไมเ่ป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติหรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะ

ทีเ่ป็นบดิามารดา คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ราย

ใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุมบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ 

หรอืบรษิทัยอ่ย 

(4) ไมม่หีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้

รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระ

ของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้ือหุ้นทีม่นีัยหรอืผูม้อี านาจควบคุมของผู้ทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบั
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บรษิทัฯ บรษิทัใหญ่บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้

จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่าสองปีกอ่นวนัทีย่ ืน่ค าขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

ความสมัพนัธท์างธุรกจิตามวรรคหนึ่ง รวมถงึการท ารายการทางการคา้ทีก่ระท าเป็นปกตเิพื่อ

ประกอบกจิการ การเช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย์ รายการเกีย่วกบัสนิทรพัย์หรอืบรกิาร หรอืการใหห้รอืรบั

ความชว่ยเหลอืทางการเงนิ ดว้ยการรบัหรอืใหกู้ย้มื ค ้าประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนี้สนิ รวมถงึ

พฤตกิารณ์อื่นท านองเดยีวกนั ซึ่งเป็นผลใหบ้รษิทัฯ หรอืคู่สญัญามภีาระหนี้ทีต่อ้งช าระต่ออกีฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่

รอ้ยละ 3.00 ของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธขิองบรษิทัฯ หรอืตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า 

ทัง้นี้ การค านวณภาระหนี้ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิกีารค านวณมลูค่าของรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัโดยอนุโลม แต่ในการพจิารณา

ภาระหนี้ดงักล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกดิขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกจิกับบุคคล

เดยีวกนั 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น      

รายใหญ่หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัยผูม้อี านาจควบคุมหรอืหุน้ส่วนของส านัก

งานสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจ

ควบคุมของบรษิทัฯ สงักดัอยู่ เวน้แต่จะได้พน้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีย่ ื่น

ค าขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ ปรึกษา

กฎหมายหรอืที่ปรกึษาทางการเงนิซึ่งได้รบัค่าบรกิารเกนิกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทั

ย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มนีัย ผู้มอี านาจ

ควบคุมหรอืหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พน้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่

น้อยกว่าสองปีกอ่นวนัทีย่ ืน่ค าขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบัการแต่งตัง้ขึ้นเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิัทฯ ผู้ถือหุ้น     

รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นีัยกบักจิการของบรษิทัฯ 

หรอืบรษิัทย่อย หรอืไม่เป็นหุ้นส่วนที่มนีัยในห้างหุ้นส่วน หรอืเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบรหิารงานลูกจ้าง

พนกังาน ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจ า หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของ

บรษิทัอืน่ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทั

ยอ่ย 

(9) ไมม่ลีกัษณะอืน่ใดทีท่ าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระ เกีย่วกบัการด าเนินงานของ

บรษิทัฯ 
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9.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ 

 องคป์ระกอบและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ นัน้ ถูกก าหนดไวใ้นกฎบตัรของ

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่สามารถสรปุสาระส าคญัไดด้งันี้ 

(1) องคป์ระกอบ 

(ก) ให้คณะกรรมการบรษิทั แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ  ประกอบด้วยประธาน

กรรมการตรวจสอบหนึ่งคน และกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 2 คน แต่ไม่เกนิ     

4 คน ทกุคนตอ้งเป็นกรรมการอสิระ  

(ข) กรรมการตรวจสอบตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยคนหนึ่ง ตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจ และ 

มปีระสบการณ์ดา้นการบญัชหีรอืการเงนิ ซึง่สามารถสอบทานความน่าเชื่อถอืของ 

งบการเงนิได ้ 

(ค) ใหห้วัหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

(2) คณุสมบตัขิองคณะกรรมการตรวจสอบ 

(ก) กรรมการตรวจสอบตอ้งเป็นกรรมการอสิระของบรษิทั 

(ข) เป็นผู้ทีส่ามารถอุทศิเวลาในการปฏิบตัหิน้าที ่และแสดงความเหน็หรอืรายงานผล

การด าเนินงานตามหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย ดว้ยความเป็นอสิระและความเทีย่งธรรม 

(ค) มคีณุสมบตัติามหลกัเกณฑข์องประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุทีเ่กีย่วขอ้ง 

9.2.4 คณะกรรมการจดัการ 

 องคป์ระกอบและคณุสมบตัขิองคณะจดัการของบรษิทัฯ นัน้ถกูก าหนดไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการ

จดัการ ซึง่สามารถสรปุสาระส าคญัไดด้งันี้ 

(1) องคป์ระกอบ  

(ก) คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูอ้นุมตัแิต่งตัง้คณะกรรมการจดัการ ภายใตค้ าแนะน าของ

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร โดยเลอืกจากกรรมการและผูบ้รหิาร ซึง่เป็นผูท้ีม่คีณุสมบตัิ

ตามทีก่ าหนดในกฎบตัรฉบบันี้ 

(ข) ใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเป็นประธานคณะกรรมการจดัการ ซึง่จะเป็นประธานใน 

ทีป่ระชมุของคณะกรรมการจดัการทกุคราว 

(2) คณุสมบตัขิองสมาชกิคณะกรรมการจดัการ 

(ก) มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด  

และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์  

(ข) เป็นผู้มีความรู้ในกิจการของบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอ 

ตลอดจนใชค้วามรูค้วามสามารถทีม่ปีฏบิตัหิน้าทีเ่พือ่ประโยชน์ของบรษิทัฯ 

(ค) เป็นผูม้คีวามซื่อสตัยส์จุรติและมจีรยิธรรมสงูในการด าเนินธุรกจิ 
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(ง) ไม่ประกอบกจิการ เขา้เป็นหุน้ส่วน หรอืเขา้เป็นกรรมการในนิตบิุคคลอื่นทีม่สีภาพ

อย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนักบักจิการของบรษิทัฯ ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์

ของตนหรอืประโยชน์ของบุคคลอืน่ 

9.2.5 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงของบริษัทฯ นัน้ถูกก าหนดไว้ใน     

กฎบตัรของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ซึง่สามารถสรปุสาระส าคญัไดด้งันี้ 

(1) คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงประกอบด้วยคณะกรรมการจดัการและกรรมการผูจ้ดัการ   

ของโรงไฟฟ้า 

(2) คณะกรรมการจัดการแต่ งตั ้งกรรมการบริหารความเสี่ย งคนหนึ่ ง เ ป็นประธาน    

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

(3) ใหค้ณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเป็นผูแ้ต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

9.3  การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม 

บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิโดยการถอืหุน้ในบรษิทัอื่น (Holding Company) และไม่มกีารประกอบธุรกจิ

อย่างมนีัยส าคญัเป็นของตนเอง บรษิทัฯ จงึมกีลไกในการก ากบัดูแลการด าเนินงานของบรษิทัย่อยและบรษิทั

ร่วมทีป่ระกอบธุรกจิหลกัผ่านนโยบายการก ากบัดูแลและการบรหิารจดัการบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม และให้

กรรมการของบรษิทัยอ่ย และบรษิทัรว่มทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้โดยบรษิทัฯ ลงนามในหนงัสอืรบัรองว่าจะปฏบิตัติาม

นโยบายการก ากับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของ

ส านกังาน ก.ล.ต. 

บรษิทัฯ ก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลและบรหิารกจิการบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมทีป่ระกอบธุรกจิ

หลกั โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อก าหนดมาตรการและกลไกทัง้ทางตรงและทางออ้ม เพื่อใหบ้รษิทัฯ สามารถก ากบั

ดแูลและบรหิารจดัการกจิการของบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม รวมถงึการตดิตามดแูลใหบ้รษิทัยอ่ยและบรษิทัร่วม

มกีารปฏบิตัติามมาตรการและกลไกต่างๆ ทีก่ าหนดไวไ้ดเ้สมอืนเป็นหน่วยงานของบรษิทัฯ เอง และเป็นไปตาม

นโยบายของบรษิทัฯ  รวมถงึกฎหมายบรษิทัมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์กฎหมายหลกัทรพัย ์

และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งตลอดจนประกาศ ขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑต์่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งของคณะกรรมการก ากบั

ตลาดทุน คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้นี้ เพื่อรกัษาผลประโยชน์ในเงนิลงทุนของบรษิทัใน

บรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่มดงักล่าว 

ในกรณีทีน่โยบายนี้ได้ก าหนดใหก้ารท ารายการหรอืการด าเนินการใดๆ ซึ่งมนีัยส าคญัหรอืมผีลต่อ

ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบรษิัทร่วม เป็นเรื่องที่จะต้องได้รบัอนุมตัิจาก

คณะกรรมการของบรษิทั หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ (แลว้แต่กรณี)  ใหก้รรมการบรษิทัฯ มหีน้าทีใ่นการ
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จดัใหม้กีารประชมุคณะกรรมการของบรษิทั และ/หรอื การประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เพื่อพจิารณาอนุมตัเิรื่อง

ดงักล่าวกอ่นทีบ่รษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม จะจดัประชมุคณะกรรมการ และ/หรอื ผูถ้อืหุน้ของตนเองเพือ่พจิารณา

อนุมตัิก่อนการท ารายการหรอืด าเนินการในเรื่องนัน้ โดยในการนี้ ใหบ้รษิัทฯ เปิดเผยขอ้มูลและปฏบิตัติาม

หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข ขัน้ตอนและวธิกีารทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องทีจ่ะขออนุมตันิัน้ตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายบรษิทั

มหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลกัทรพัย์ และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งตลอดจนประกาศ 

ขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑ์ต่างๆ ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัย ์ ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ

ไทยโดยอนุโลม (เทา่ทีไ่มข่ดัหรอืแยง้) อยา่งครบถว้นและถกูตอ้ง 

ในการนี้ “บรษิทัย่อย” และ ”บรษิทัร่วม” หมายถงึ บรษิทัย่อย หรอื บรษิทัร่วม (แล้วแต่กรณี) ที่

ประกอบธุรกจิหลกั และมคีุณสมบตัติามทีก่ าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ . 28/2551 

เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ตามทีไ่ด้มกีารแก้ไขเพิม่เติม) ประกอบกบั

ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การก าหนดบทนิยามใน

ประกาศเกีย่วกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์(ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

9.4 การดแูลเรือ่งการใช้ข้อมูลภายใน 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งเป็นนโยบายที่กรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ตอ้งสนับสนุนและปฏบิตัติามจรรยาบรรณซึง่ทุกคนตอ้งลง
ลายมอืชือ่เพือ่รบัทราบจรรยาบรรณดงักล่าว และใหค้ ามัน่ว่าจะใชเ้ป็นหลกัและแนวทางในการปฏบิตังิานอย่าง
เครง่ครดั นอกจากนี้ ยงัไดก้ าหนดบทลงโทษทางวนิยัส าหรบัผูท้ีฝ่่าฝืนไวด้ว้ย  

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มนีโยบายในการป้องกนัและควบคุมดูแล กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน

ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ในการน าขอ้มูลภายในซึง่ยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะไปใชเ้พื่อแสวงหาประโยชน์

สว่นตนดงันี้  

(1) บรษิทัฯ จะใหค้วามรูแ้กก่รรมการ ผูบ้รหิารของบรษิทั รวมถงึผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิารใน

สายงานบญัชหีรอืการเงนิทีเ่ป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทยีบเท่า (ตามค านิยามของคณะกรรมการก ากบั

ตลาดทุน และตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย) เกี่ยวกบัหน้าที่ในการจัดท า และรายงานการถือครอง

หลกัทรพัยข์องบรษิทั ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 และฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ (“พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์ฯ”) รวมทัง้การรายงานการ

ได้มาหรือจ าหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัท ตามมาตรา 246 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่ง

พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยฯ์ 

(2) ก าหนดใหก้รรมการ และผูบ้รหิาร และผูส้อบบญัช ีรวมถงึผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิารในสาย

งานบญัชหีรอืการเงนิทีเ่ป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทยีบเท่าของบรษิทัฯ จดัท าและเปิดเผยรายงานการ

ถอืครองหลกัทรพัย์ของตนทีถ่อือยู่ในบรษิทัฯ  และของคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ ตามมาตรา 59 

ครัง้แรกที่ได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ หรอืผู้บรหิาร และทุกครัง้ที่มกีารเปลี่ยนแปลง โดยส่งผ่านมายงั
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เลขานุการบรษิทั เพื่อน าส่งส านักงาน ก.ล.ต. ทุกครัง้ตามระยะเวลาทีก่ าหนด และก าหนดใหเ้ลขานุการบรษิทั

สรุปรายงานการถอืครองหลกัทรพัย์และการเปลี่ยนแปลงการถอืหลกัทรพัย์ต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั

เพือ่รบัทราบเป็นประจ าทกุ 6 เดอืน 

(3) ก าหนดหา้มมใิหก้รรมการ และผูบ้รหิารของบรษิทัรวมถงึผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิารในสาย

งานบญัชหีรอืการเงนิทีเ่ป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทยีบเท่า และผูป้ฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้งทีไ่ด้รบัทราบ

ขอ้มูลภายในทีเ่ป็นสาระส าคญั ซึ่งมผีลต่อการเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัยซ์ื้อ ขาย เสนอซื้อ หรอืเสนอขาย 

หรอืชกัชวนใหบุ้คคลอืน่ซือ้ ขาย เสนอซือ้ หรอืเสนอขาย ซึง่หุน้หรอืหลกัทรพัยอ์ื่น (ถา้ม)ี ของบรษิทัฯ ไม่ว่าทัง้

ทางตรงหรอืทางออ้ม ในช่วงเวลาก่อนทีจ่ะเผยแพร่งบการเงนิหรอืเผยแพร่เกีย่วกบัฐานะการเงนิและผลการ

ด าเนินงานของบรษิทัฯ จนกว่าบรษิทัฯ จะไดเ้ปิดเผยขอ้มลูต่อสาธารณชนแลว้ โดยบรษิทัฯ จะแจง้ใหก้รรมการ 

และผูบ้รหิาร รวมถงึผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิทีเ่ป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไป

หรอืเทยีบเทา่ งดการท ารายการขา้งตน้ อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วนัล่วงหน้าก่อนการ

เปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณะ และควรรอไปอกีอย่างน้อย 24 ชัว่โมงภายหลงัการเปิดเผยขอ้มลูใหแ้ก่สาธารณะ

แลว้ จงึจะสามารถท ารายการขา้งตน้ได ้ 

(4) ก าหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ใช้ข้อมูล

ภายในของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ทีม่หีรอือาจมผีลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงราคาของหลกัทรพัยข์องบรษิทั 

ซึง่ยงัมไิดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ ซึง่ตนไดล้่วงรูม้าในต าแหน่งหรอืฐานะเช่นนัน้ มาใช้เพื่อการซื้อ ขาย เสนอซื้อ 

เสนอขาย หรอืชกัชวนใหบุ้คคลอืน่ซือ้ ขาย เสนอซือ้ หรอืเสนอขาย ซึง่หุน้หรอืหลกัทรพัยอ์ื่น (ถา้ม)ี ของบรษิทั 

ไม่ว่าทัง้ทางตรงหรอืทางอ้อม และไม่ว่าการกระท าดงักล่าวจะท าเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรอืผู้อื่น หรอืน า

ขอ้เทจ็จรงิเชน่นัน้ออกเปิดเผยเพือ่ใหผู้อ้ ืน่กระท าดงักล่าว โดยตนไดร้บัผลประโยชน์ตอบแทนหรอืไมก่ต็าม  

(5) ก าหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทและบริษัทย่อย หรืออดีต

กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ทีล่าออกแลว้ เปิดเผยขอ้มลูภายใน หรอืความลบัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่ค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ตนได้รบัทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ ให้

บุคคลภายนอกรบัทราบ แมว้่าการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวจะไมท่ าใหเ้กดิผลเสยีหายแก่บรษิทัฯ บรษิทัย่อย หรอื

คูค่า้ กต็าม  

(6) กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะไม่เปิดเผยขอ้มลูภายในของ

บรษิทัฯ  และบรษิทัยอ่ย และจะไมใ่ชต้ าแหน่งหน้าทีใ่นบรษิทัฯ และ/หรอื บรษิทัยอ่ย หรอืน าขอ้มลูภายใน หรอื

สารสนเทศทีม่สีาระส าคญัซึง่ไดร้บัรู ้หรอืรบัทราบในระหว่างปฏบิตังิานในบรษิทัฯ และ/หรอื บรษิทัย่อย ซึง่ยงั

ไมไ่ดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ ไปแสวงหาประโยชน์ในทางมชิอบ หรอืเปิดเผยกบับุคคลภายนอกเพือ่ประโยชน์ของ

ตนเอง หรอืบุคคลอืน่ ไมว่่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม โดยไมค่ านึงว่าจะไดร้บัผลประโยชน์ตอบแทนหรอืไม่ 

(7) ก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย หรอือดตีกรรมการ 

ผูบ้รหิาร และพนกังาน ทีล่าออกแลว้ มหีน้าทีเ่กบ็รกัษาความลบัและ/หรอืขอ้มลูภายในของบรษิทัฯ และบรษิทั
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ย่อย  ห้ามมใิห้กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย น าความลบัและ /หรอื ขอ้มูล

ภายในของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ไปใชป้ระโยชน์แกบ่รษิทัอืน่ 

(8) กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มหีน้าที่ปฏบิตัติาม           

แนวทางการใช้ข้อมูลภายในของพระราชบัญญัติหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์  พ.ศ. 2535 และ

พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 รวมถงึกฎเกณฑอ์ืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

9.5 ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

9.5.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) 

บรษิทัฯ จ่ายคา่ตอบแทนจากการสอบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยและงบการเงนิรวมใหแ้ก่บรษิทั 

ไพรซ้วอเตอรเ์ฮา้ส ์คเูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั (PwC) ประจ าปี 2560 ดว้ยค่าสอบบญัชเีป็นเงนิรวม 15.94 ลา้น

บาท  

ทัง้นี้ บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูส้อบบญัชแีละส านักงานสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชสีงักดัขา้งตน้ไม่

เป็นบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ  และบรษิทัยอ่ยตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพี

บญัชใีนสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีก่ าหนดโดยสภาวชิาชพี

บญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์ 
 

9.5.2 ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) 

 บรษิทัฯ จ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่ PwC ส าหรบัการจดัเตรยีมขอ้มูลทางการเงนิและเอกสารอื่นๆ ที่

เกีย่วขอ้งส าหรบัการเสนอขาย IPO เป็นจ านวน 13.5 ลา้นบาท 

รายงานการถือหลกัทรพัยข์องกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ ในปี 2560 
(รวมคู่สมรสและบุตรท่ียงัไมบ่รรลุนิติภาวะ) 

ช่ือ-สกลุ จ านวนหุ้น  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

หมายเหตุ 

กรรมการ 

นายฮาราลด์ ลงิค์ 633,399,700 - 

นางสาวคาโรลนี โมนิคมารคีรสีตนี ลงิค ์ 28,350,000 - 

นางปรยีนาถ สุนทรวาทะ 6,462,150 - 

นายปกรณ์ ทวสีนิ - 
ไมข่อรบัหุน้จดัสรรเพิม่ทุน 

ทีใ่หแ้ก่กรรมการ 

นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล 321,200 - 

นางอญัชลยี ์ชวนิชย ์ 121,200 - 

นายสมเกยีรต ิศริชิาตไิชย 121,200 - 

นางเกตุวล ีนภาศพัท ์ 424,200 - 
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ช่ือ-สกลุ จ านวนหุ้น  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

หมายเหตุ 

นายสุรชยั สายบวั 212,150 - 

ผูบ้ริหารระดบัสูง (ตามค านิยามของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 17/2551) 

นายส าคญั รศัมบีรรจงกจิ 240,950 - 

นายสุรศกัดิ ์โตวนิชย ์ 90,950 - 

นายโชต ิชสูุวรรณ 90,950 - 

นายสมเกยีรต ิพงศปิ์ยะไพบลูย ์ 290,950 - 

นายพรีเดช พฒันจนัทร ์ 90,950 - 

นายนพเดช กรรณสตู 90,950 - 

นางสาวศริวิงศ ์บวรบุญฤทยั 172,200 - 

นางสาวพรทพิย ์ตัง้พงศบ์ณัฑติ 269,800 - 

9.6 การปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีในเรือ่งอ่ืนๆ 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์ร ัปชัน่ โดยปัจจุบันได้มีนโยบายต่อต้าน

คอรร์ปัชัน่ ซึง่ไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั และสือ่สารใหก้บัพนกังานทกุระดบัในบรษิทั และบรษิทั

ยอ่ยไดร้บัทราบและปฏบิตัติาม 

นอกจากนี้ บรษิทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญัในการเป็นส่วนหนึ่งของภาคเอกชนในการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ 

โดยไดเ้ขา้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในโครงการการสรา้งแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ

ทุจรติ ซึ่งขณะนี้อยู่ในขัน้ตอนในการตอบแบบสอบถามประเมนิตนเองด้านการต่อต้านการคอร์รปัชัน่เพื่อ

ปรบัปรุงนโยบายการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ใหส้อดคล้องกบัธุรกจิของบรษิทั และจดัส่งแบบสอบถามประเมนิ

ตนเองดงักล่าวใหก้บัสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยต่อไป 
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10. ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

10.1 นโยบายภาพรวม 

บรษิทัฯ มุ่งมัน่ทีจ่ะประกอบธุรกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม และคุณภาพชวีติของชุมชน   

ในทุกๆ พื้นทีท่ีเ่ขา้ไปด าเนินธุรกจิตามหลกัปฏบิตัสิากล โดยใหค้วามส าคญัต่อการมสี่วนร่วมของชุมชนและ

สงัคม เพื่อพฒันาวถิชีวีติ และความเป็นอยู่ทีด่อีย่างยัง่ยนื โดยมหีลกัการปฏบิตัติามแนวกจิการเพื่อสงัคมตาม

มาตรฐานสากล จงึก าหนดนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม ดงันี้ 

10.1.1 การประกอบธรุกิจด้วยความเป็นธรรม 

 บริษัทฯ ถือปฏิบัติแนวทางการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ก่อให้เกิดความเชื่อมัน่ต่อผู้ที่

เกีย่วขอ้งอนัจะสง่ผลดตี่อบรษิทัฯ ในระยะยาว 

แนวปฏิบติั 

(1) หลกีเลีย่งการด าเนินการทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรอืหากพบว่ามคีวาม

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์เกดิขึน้ กค็วรจดัใหม้กีระบวนการไกล่เกลีย่ทีเ่ป็นธรรมและมกีารเปิดเผยขอ้มลูทีส่ าคญั

อยา่งครบถว้น  

(2) สง่เสรมิการแขง่ขนัทางการคา้อย่างเสร ีหลกีเลีย่งพฤตกิรรมการเล่นพรรคเล่นพวก หรอืร่วม

สมคบคดิกนั  

(3) ไมส่นบัสนุนการด าเนินการทีม่ลีกัษณะเป็นการละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญา หรอืลขิสทิธิ ์ 

(4) จดัให้มีระบบการบริหารจัดการที่สามารถป้องกนัการจ่ายสินบนและทุจริต หรือสามารถ

ตรวจสอบพบได้โดยไม่ชกัชา้ รวมถงึมกีระบวนการแกไ้ขปัญหาทีม่ปีระสทิธภิาพ พรอ้มกบัใหค้วามเป็นธรรม

หากเกดิกรณีดงักล่าวขึน้  

(5) รณรงคใ์หก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานเหน็ความส าคญัของการต่อตา้นการทุจรติ รวมทัง้

การกรรโชก และการใหส้นิบนในทกุรปูแบบ 

10.1.2 การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

แนวปฏิบติั 

(1) สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสทิธมินุษยชน โดยหมัน่ตรวจตรา ดูแลมใิหธุ้รกจิของตน

เขา้ไปมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการล่วงละเมดิสทิธมินุษยชน  

(2) ส่งเสรมิใหม้กีารเฝ้าระวงัการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดด้านสทิธมินุษยชน ภายในธุรกจิของตน 

และกระตุน้ใหม้กีารปฏบิตัติามหลกัการสทิธมินุษยชนตามมาตรฐานสากล โดยความรบัผดิชอบของธุรกจิดา้น

สทิธมินุษยชนยงัครอบคลุมไปถงึบรษิทัในเครอื ผูร้ว่มทนุ และคูค่า้  

(3) บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อบุคลากรของบริษัทฯ ทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัต ิ             
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ไมแ่บ่งแยก ถิน่ก าเนิดเชือ้ชาต ิเพศ อาย ุสผีวิ ศาสนา สมรรถภาพรา่งกาย ฐานะ ชาตติระกลู สถานศกึษา หรอื

สถานะอืน่ใดทีม่ไิดเ้กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการปฏบิตังิาน 

(4) บริษัทฯ ให้โอกาสบุคลากรของบริษัทฯ ทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่โดยจัด

ผลตอบแทนทีเ่หมาะสม และสรา้งแรงกระตุน้ในการท างาน ทัง้ในรปูของเงนิเดอืน โบนัส และค่าใชจ้่ายในการ

ด าเนินการที่เหมาะสมตามระเบียบของบริษัท อีกทัง้ให้โอกาสบุคลากรของบริษัทฯ ศึกษาเพิ่มเติมทัง้ใน

ระดบัอดุมศกึษา และการอบรมทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 

(5) บุคลากรของบริษัทฯ ทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบด้วยตนเองอย่างสุด

ความสามารถ ซื่อสตัย์สุจรติ เทีย่งธรรม ยดึมัน่ในคุณธรรม ไม่มอบหมายหน้าทีข่องตนใหก้บับุคคลใดบุคคล

หนึ่งท าแทน ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้มเวน้แต่จะเป็นการจ าเป็น หรอืเพื่อความสะดวกรวดเรว็ในงานทีไ่ม่ตอ้ง

ใชค้วามสามารถเฉพาะตน 

(6) บุคลากรของบรษิทัฯ ตอ้งปฏบิตังิานตามสายบงัคบับญัชา รบัค าสัง่และรบัผดิชอบโดยตรงต่อ

ผู้บังคับบัญชาของตน ไม่ข้ามสายการบังคับบัญชาหากไม่มีความจ าเป็น หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์

ผูบ้งัคบับญัชา และผู้ร่วมงานที่อาจก่อให้เกดิความเสยีหายต่อบุคคลนัน้ หรอืต่อบรษิัทฯ ทัง้นี้บุคลากรของ

บริษัทฯ จะเปิดโอกาส และเปิดใจรบัฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคบับัญชา และเพื่อนร่ วมงานอย่างมีสต ิ

ปราศจากอคต ิและรบัฟังดว้ยเหตุและผล 

(7) บุคลากรของบรษิทัฯ สามารถใชท้รพัยากร แรงงาน สถานที ่และสิง่อ านวยความสะดวกของ

บรษิัทฯ ในหน้าที่อย่างเต็มที่ ห้ามใช้ทรพัยากร แรงงาน สถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกไปในการอื่น 

นอกจากการปฏบิตัหิน้าที ่หรอืสวสัดกิารทีต่นมสีทิธโิดยชอบ 

(8) บุคลากรของบรษิทัฯ ตอ้งมกีรยิามารยาทสภุาพ แต่งกายเหมาะสมต่อกาลเทศะ และประพฤติ

ตนเหมาะสมกบัหน้าทีก่ารงาน ธรรมเนียมทอ้งถิน่ โดยไมส่รา้งความเสือ่มเสยีต่อภาพลกัษณ์บรษิทัฯ 

(9) บุคลากรของบรษิทัฯ สามารถใชช้ื่อ และต าแหน่งของตนเพื่อเรีย่ไรเงนิเพื่อการกุศลทีบ่รษิทัฯ 

เป็นผู้จัด แต่ห้ามใช้ชื่อของบริษัท หรือต าแหน่งในบริษัท ในการเรี่ยไรเงินเป็นการส่วนตัว ไม่ว่าด้วย

วตัถุประสงคใ์ด 

(10) บุคลากรของบรษิทัฯ ควรใหค้วามร่วมมอืในกจิกรรมทีบ่รษิทัจดัขึน้  เพื่อสรา้งความสามคัค ี

ชว่ยเหลอืเกือ้กลูกนั รวมทัง้กจิกรรมเพือ่สงัคมทีบ่รษิทัฯ จดัขึน้ 

(11) ห้ามบุคลากรของบริษัทฯ กระท าการที่ก่อความเดือดร้อน ร าคาญ บัน่ทอนก าลังใจผู้อื่น 

ก่อใหเ้กดิความเป็นปฏปัิกษ์ หรอืรบกวนการปฏบิตังิาน ทีม่ลีกัษณะเป็นการคุกคามทางเพศไม่ว่าต่อบุคลากร

ของบรษิทัฯ หรอืบุคคลภายนอกที่เขา้มาติดต่อธุรกจิ ทัง้นี้รวมถึง การล่วงละเมดิทางเพศ การเกี้ยวพาราส ี    

การลวนลาม การอนาจาร และการมไีวซ้ึง่ภาพลามกอนาจาร ทัง้ทางวาจาและการสมัผสั 
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10.1.3 ความรบัผิดชอบต่อลูกค้า และผูบ้ริโภค 

บรษิทัฯ ค านึงถงึความพงึพอใจสงูสุดของลูกคา้ ซึง่เป็นผูท้ีซ่ ื้อไฟฟ้า และ/หรอื ไอน ้า และบรกิารจาก

บรษิทัฯ รวมทัง้ผูบ้รโิภคซึง่เป็นผูท้ีใ่ชไ้ฟฟ้า และ/หรอื ไอน ้า และบรกิารทีบ่รษิทัฯ ผลติ ด้วยราคาทีเ่ป็นธรรม   

มคีณุภาพ และมคีวามรบัผดิชอบต่อลกูคา้ และผูบ้รโิภค 

แนวปฏิบติั 

(1) บรษิัทฯ มุ่งมัน่พฒันาผลิตไฟฟ้า และ/หรอื ไอน ้า และบรกิารให้ครบวงจร บรกิารรวดเร็ว       

มคีุณภาพ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ และผูบ้รโิภคอย่างต่อเนื่อง บุคลากรของบรษิทัฯ ตอ้งทุ่มเท

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกคา้ และผูบ้รโิภคอย่างเตม็ที ่ดว้ยราคาทีส่มเหตุสมผล ทนัต่อสถานการณ์     

มคีณุภาพ ไมจ่ ากดัสทิธขิองผูบ้รโิภค และมเีงือ่นไขทีเ่ป็นธรรมส าหรบัผูบ้รโิภค 

(2) บรษิทัฯ ตอ้งไม่ท าการใดอนัเป็นการหลอกลวง หรอืโฆษณาเกนิจรงิในคุณภาพไฟฟ้า และ /

หรอื ไอน ้า และบรกิารของบรษิทัฯ  

(3) บรษิทัฯ มุง่มัน่พฒันาความปลอดภยัในการผลติไฟฟ้า และ/หรอื ไอน ้าและบรกิารของบรษิทัฯ 

ความปลอดภยัของผูบ้รโิภคนัน้มคีวามส าคญัยิง่ บรษิทัตอ้งก าหนดใหม้ป้ีายเตอืนภยั ตรวจสอบความปลอดภยั

ในสถานประกอบการ รณรงคแ์ละอบรมพนกังานในเรือ่งความปลอดภยัส าหรบัผูบ้รโิภคอยา่งเครง่ครดัต่อเนื่อง 

10.1.4 การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม 

บรษิทัฯ ใส่ใจในความปลอดภยั และสุขอนามยัของบุคลากรของบรษิัทฯ และชุมชนโดยรอบสถาน

ประกอบการ บรษิทัฯ มุ่งส่งเสรมิและปลูกฝังจติส านึกทางด้านคุณภาพ ความปลอดภยั อาชวีอนามยัและ

สิง่แวดล้อม ใหเ้ป็นวถิดี าเนินชวีติประจ าวนัของบุคลากรของบรษิทัฯ เพื่อประโยชน์ของทุกคน รวมทัง้ชุมชน

และสงัคมโดยรวม บรษิทัฯ สนบัสนุนใหม้กีารใชท้รพัยากรอยา่งเหมาะสม ลดการใชอ้ยา่งสิน้เปลอืง  

แนวปฏิบติั 

(1) บรษิทัฯ สง่เสรมิใหค้วามปลอดภยัเป็นเรือ่งส าคญั โดยจดัท าขอ้ก าหนดและมาตรฐานทางดา้น

คุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามยัและสิ่งแวดล้อม ที่มีมาตรการไม่น้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดตาม

มาตรฐานสากล บุคลากรของบรษิทัฯ ตอ้งศกึษา และปฏบิตัติามกฎหมาย นโยบาย ขอ้ก าหนดและมาตรฐาน

ทางดา้นคณุภาพ ความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งเครง่ครดั 

(2) บรษิทัฯ จะด าเนินการเพื่อควบคุมและป้องกนัความสูญเสยีในรปูแบบต่างๆ อนัเนื่องมาจาก

อุบตัเิหตุ อคัคภียั การบาดเจ็บหรอืเจ็บป่วยจากการท างาน ทรพัย์สนิสูญหาย หรอืเสยีหาย การละเมดิระบบ

รกัษาความปลอดภยั การปฏบิตังิานไมถ่กูวธิ ีและความผดิพลาดต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ ตลอดจนรกัษาสภาพแวดลอ้ม

ในการท างานทีป่ลอดภยัต่อบุคลากรของบรษิทัฯ และมกีารซกัซ้อมแผนการรกัษาความปลอดภยัเป็นประจ า 

ทัง้นี้ ถอืเป็นหน้าที่รบัผดิชอบของผู้บรหิารและพนักงานในการรายงานอุบตัเิหตุ อุบตักิารณ์โดยปฏบิตัติาม

ขัน้ตอนทีก่ าหนดไว ้
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(3) บรษิัทฯ ด าเนินธุรกจิผลิตไฟฟ้า และ/หรอื ไอน ้า โดยจดัให้มแีผนควบคุมและป้องกนัเหตุ

ฉุกเฉินในทุกพื้นที่ปฏิบัติการ มีแผนจัดการเหตุฉุกเฉินและสภาวะวิกฤตขององค์กร เพื่อเตรียมพร้อมต่อ      

การจัดการเหตุฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น เพลิงไหม้ ก๊าซ สารเคมี หรือของเสียรัว่ไหล และมีการ

เตรยีมพรอ้มต่อเหตุวิกฤตอื่น ทีอ่าจท าใหก้ารด าเนินธุรกจิหยุดชะงกั เสื่อมเสยีชื่อเสยีงและภาพลกัษณ์ของ

องคก์ร 

(4) บรษิทัฯ จะจดัใหม้กีารประชาสมัพนัธ์และสื่อความเพื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจและเผยแพร่

ขอ้มูลใหก้บับุคลากรของบรษิทัฯ พนักงานของผูร้บัจ้าง ตลอดจนผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใหท้ราบ

และเขา้ใจในนโยบาย กฎระเบยีบ ขัน้ตอนวธิปีฏบิตัแิละขอ้ควรระวงัต่างๆ ทางด้านคุณภาพ ความปลอดภยั   

อาชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้ม ตลอดจนน าไปยดึถอืปฏบิตัไิด้อย่างถูกตอ้ง โดยไม่ก่อใหเ้กดิอนัตรายต่อสุขภาพ 

ทรพัยส์นิและสิง่แวดลอ้ม 

(5) บริษัทฯ มุ่งมัน่มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย           

อาชีวอนามยั และสิง่แวดล้อมอย่างจรงิจังและต่อเนื่อง การใช้ทรพัยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด       

โดยตระหนักถงึความส าคญัของสิง่แวดล้อมและความปลอดภยัของผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจน

สง่เสรมิกจิกรรมทางสงัคมในการรกัษาสิง่แวดลอ้มและพฒันาคุณภาพชวีติของคนในชุมชนตามหลกัการพฒันา

อยา่งยัง่ยนื 

(6) หากการปฏบิตังิานใดไม่ปลอดภยั หรอืไม่อาจปฏบิตัติามขอ้ก าหนดและมาตรฐานทางด้าน

คุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม หรือพบว่าการปฏิบัติงานมีผลกระทบทางด้าน

สิง่แวดล้อมอย่างร้ายแรง ใหบุ้คลากรของบรษิัทฯ ยุติการปฏิบตัิงานเท่าที่ท าได้ชัว่คราว  เพื่อแจ้งผู้ร่วมงาน 

ผูบ้งัคบับญัชา และหน่วยงานทีร่บัผดิชอบเพื่อด าเนินการแกไ้ข หรอืวางแผนแกไ้ขต่อไป หา้มปฏบิตังิานต่อไป

โดยเดด็ขาด 

10.1.5 การรว่มพฒันาชุมชนและสงัคม 

บรษิทัฯ เป็นองคก์รทีอ่ยูใ่นสงัคมโดยไมแ่ยกขาดจากสงัคม บรษิทัฯ ยอ่มมภีาระทีต่อ้งรบัผดิชอบในการ

พฒันา และคนืก าไรสูช่มุชน และสงัคมโดยรวม เพือ่ใหบ้รษิทัฯ เจรญิเตบิโตอยา่งยัง่ยืนตามการพฒันาของสงัคม 

บรษิทัฯ ถอืเป็นหน้าทีแ่ละเป็นนโยบายหลกัในการใหค้วามส าคญักบักจิกรรมของชมุชนและสงัคม โดยมุ่งเน้นให้

เกดิการพฒันาสงัคม ชุมชน สิง่แวดลอ้ม ท านุบ ารุงศาสนา สรา้งสรรค์ และอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ รวมทัง้

สนบัสนุนการศกึษาแกเ่ยาวชน และสนบัสนุนกจิกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนทีด่อ้ยโอกาส ใหเ้ป็นชุมชนที่

เขม้แขง็ พึง่พาตนเองได ้

แนวปฏิบติั 

(1) บรษิทัฯ มุ่งทีจ่ะท าความเขา้ใจ สื่อสารกบัสงัคมถงึสถานะ และขอ้เทจ็จรงิในการด าเนินงานของ

บรษิทัฯ ความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ ต่อชมุชนและสงัคมโดยรวม และความรบัผดิชอบของบรษิทัในสิง่แวดลอ้ม 

โดยไมป่กปิดขอ้เทจ็จรงิทีอ่าจเปิดเผยได ้ใหค้วามรว่มมอืในการใหข้อ้มลูกบันกัลงทนุ ผูถ้อืหุน้ และผูส้นใจทัว่ไป 



 

สว่นที ่2 - 10 หน้า 5 

 
 

อยา่งทนัสถานการณ์ 

(2) บริษัทฯ มุ่งมัน่ที่จะมีส่วนร่วมในการรบัผดิชอบต่อสงัคมในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย      

อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้มอยา่งจรงิจงัและต่อเนื่อง ในการใชท้รพัยากรธรรมชาตใิหเ้กดิประโยชน์สงูสุด โดย

ตระหนกัถงึความส าคญัของสิง่แวดลอ้มและความปลอดภยัของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนส่งเสรมิ

กจิกรรมทางสงัคมในการรกัษาสิง่แวดล้อมและพฒันาคุณภาพชวีติของคนในชุมชนตามหลกัการพฒันาอย่าง

ยัง่ยนื 

(3) บรษิทัฯ จะค านึงถงึทางเลอืกในการใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาต ิโดยใหม้ผีลกระทบ

ต่อความเสยีหายของสงัคม สิง่แวดล้อม และคุณภาพชวีิตของประชาชนน้อยที่สุด สนับสนุนการลดการใช้

พลงังาน และทรพัยากร 

(4) บริษัทฯ ปลูกฝังจิตส านึกในเรื่องความรบัผิดชอบต่อสงัคม และสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นใน

บุคลากรของบรษิทัฯ ทุกระดบัอย่างต่อเนื่อง ใหค้วามส าคญัในการท าธุรกรรมกบัคู่คา้ทีม่เีจตจ านงเดยีวกนักบั

บริษัทฯ ในเรื่องความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้น าในการส่งเสริมการใช้และการอนุรกัษ์

พลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพ เพือ่ประโยชน์ต่อชนรุน่หลงั 

(5) บรษิทัฯ มคีวามประสงคใ์นการคนืก าไรสว่นหนึ่ง เพื่อกจิกรรมทีจ่ะมสี่วนสรา้งสรรคส์งัคมและ

สิง่แวดลอ้มอยา่งสม ่าเสมอ กจิกรรมทีจ่ะกระท าตอ้งเป็นกจิกรรมทีเ่หมาะสม สรา้งประโยชน์ใหก้บัชุมชน สงัคม 

และสิง่แวดล้อมได้จรงิ หากเลือกใช้การบรจิาคจะต้องตรวจสอบขอ้มูลผู้รบับรจิาค เพื่อให้แน่ใจว่าน าไปใช้      

เพื่อการกุศลอย่างมปีระสทิธิภาพ และประสทิธิผล ก่อประโยชน์อย่างแท้จรงิ และการบรจิาคต้องมเีอกสาร

หลกัฐาน 

10.1.6 นวตักรรมและการเผยแพรน่วตักรรมจากการด าเนินความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

บรษิทัฯ น าแนวคดิในการรบัผดิชอบต่อสงัคมมาปรบัใชแ้ละคดิคน้ใหเ้กดินวตักรรมทางธุรกจิทีส่รา้ง

ประโยชน์ ความสามารถในการแขง่ขนัต่อธุรกจิและสงัคม 

แนวปฏิบติั 

(1) ส ารวจกระบวนการต่างๆ ของธุรกจิทีด่ าเนินการอยู่ในปัจจุบนัว่า ก่อใหเ้กดิความเสีย่งหรอืมี

ผลกระทบในทางลบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม หรอืไม่ อย่างไร และศกึษาหาแนวทางแกไ้ขเพื่อลดผลกระทบ

ดังกล่าว รวมทัง้ศึกษา พิจารณา และวิเคราะห์กระบวนการท างานอย่างละเอียดและครอบคลุมทุกด้าน        

เพือ่สรา้งโอกาสในการพฒันาไปสูก่ารคน้พบนวตักรรมทางธุรกจิ  

(2) เปิดเผยนวตักรรมทีค่น้พบในสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม เพื่อกระตุน้ใหธุ้รกจิ

และผูป้ระกอบการรายอืน่ไดป้ฏบิตัติาม  

(3) วเิคราะหแ์นวทางแกไ้ขปัญหา ตลอดจนพฒันานวตักรรมตลอดเวลา โดยเป็นกระบวนการที่

ด าเนินการต่อเนื่องอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อสรา้งโอกาสในการคดิคน้ผลติภณัฑ์ใหม่ และเพื่อความเจรญิเตบิโต
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ควบคู ่การสรา้งผลก าไรของธุรกจิอยา่งยัง่ยนื  

10.1.7 การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

บรษิทัฯ จดัใหม้รีะบบบรหิารจดัการตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีด้วยการจดัการอย่างโปร่งใส 

เท่าเทียม และเป็นธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมัน่และความมัน่ใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และ

ผูเ้กีย่วขอ้งทกุฝ่าย 

 แนวปฏิบติั 

 ปฏบิตัติามนโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ขีองบรษิทั ภายใต้หลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่สี าหรบั

บรษิทัจดทะเบยีนทีก่ าหนดโดยตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในหมวดต่างๆ ได้แก่ สทิธขิองผูถ้อืหุน้ การปฏบิตัติ่อผูถ้อื

หุน้อย่างเท่าเทยีมกนั บทบาทของผูม้สี่วนได้เสยี การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส ความรบัผดิชอบของ

คณะกรรมการบรษิทั 

10.1.8 การจดัท ารายงานด้านสงัคมและส่ิงแวดล้อม 

 บรษิทัฯ จะด าเนินการเปิดเผยขอ้มลูในการปฏบิตัติามแนวทางการบัผดิชอบต่อสงัคม ใหเ้ป็นประโยชน์

ต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝ่าย 

แนวปฏิบติั 

(1) จดัท ารายงานเปิดเผยการด าเนินงานด้านสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ทีค่รอบคลุมการด าเนินการ

ดา้นธุรกจิ ดา้นสิง่แวดลอ้มและความปลอดภยั และดา้นสงัคม 

(2) จดัท าขอ้มูลอย่างถูกต้อง และจดัใหม้ชี่องทางเผยแพร่ขอ้มูลทีห่ลากหลายใหผู้ม้สี่วนได้เสยี

สามารถเขา้ถงึขอ้มลูโดยสะดวก 

10.2 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม 

 นับตัง้แต่ปี 2536 บรษิทัฯ มุ่งมัน่และทุ่มเทอย่างต่อเนื่องในการใหก้ารสนับสนุนทางการศกึษาในทุก

ระดบั การรกัษาวฒันธรรม การสนับสนุนด้านกฬีา การช่วยเหลอืผูพ้กิาร การส่งแสรมิและรกัษาสิง่แวดล้อม 

และการท านุบ ารงุศาสนา ซึง่เป็นสว่นส าคญัของสงัคมไทย รวมถงึการพฒันาปรบัปรงุคณุภาพชวีติความเป็นอยู่

ของชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าของบรษิัทฯ มาโดยตลอดผ่านทางกจิกรรมชุมชนสมัพนัธ์ การสนับสนุนด้าน

การศกึษา และกจิกรรมการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ 

10.2.1 ชุมชนสมัพนัธ ์

พนักงานส่วนใหญ่ของบรษิทัฯ มกัจะเป็นผูท้ีอ่าศยัอยู่ในบรเิวณใกลเ้คยีงกบัโรงไฟฟ้าของบรษิทัฯ ซึ่ ง

สิง่นี้เองท าใหโ้รงไฟฟ้าของบรษิัทฯ ผนวกเขา้เป็นส่วนหนึ่งของวถิีชวีติของคนในชุมชน ดงันัน้ จงึเป็นเรื่อง

ส าคญัอยา่งยิง่ทีบ่รษิทัฯ จะตอ้งอยูร่ว่มกบัเพือ่นบา้นและชุมชนใกลเ้คยีงอย่างสงบสุข มกีารตดิต่อสื่อสารซึง่กนั

และกนั และใหค้วามชว่ยเหลอืกนัเทา่ทีจ่ะท าได้ 
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เพื่อสรา้งบรรยากาศที่ดใีนการอยู่ร่วมกนั บรษิทัฯ จึงมกีารจดักจิกรรมการพบปะกบัชุมชนรอบขา้ง

อยา่งสม ่าเสมอตลอดทัง้ปี รวมทัง้มกีารจดังานประชาสมัพนัธเ์พือ่ใหข้อ้มลูและจดัท าประชาพจิารณ์ โดยบรษิทัฯ 

ต้อนรบัผู้เขา้ร่วมกจิกรรมทุกท่านและแบ่งปันขอ้มูลเกีย่วกบัแหล่งพลงังาน กระบวนการผลิต และจ าหน่าย

ไฟฟ้าของบรษิทัฯ รวมถงึขอ้มลูการด าเนินการ เพือ่ยกระดบัคณุภาพชวีติของผูค้นในชมุชนรอบขา้งอยา่งเตม็ที ่

นอกจากนี้  บริษัทฯ ยังได้มีการบริจาคเงินทุนเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในส่วนต่างๆ ของชุมชน 

โดยเฉพาะการสนับสนุนความต้องการเงนิทุนส าหรบัโรงเรยีน เพื่อน าไปใช้ซ่อมบ ารุงคอมพวิเตอร์ใช้เป็น

ทนุการศกึษา ซือ้เตาไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์หรอืซ่อมแซมหอ้งสมดุ นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัใหก้ารสนับสนุน

เงนิทุนให้แก่กองทุนพัฒนาชุมชน ซึ่งทุกกิจกรรมของบริษัทฯ เป็นไปเพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของ

ครวัเรอืนในชมุชนรอบขา้งใหด้ขี ึน้  

ในฐานะสมาชกิคนหนึ่งของชุมชนรอบขา้ง บรษิทัฯ มสี่วนร่วมในการด าเนินชวีติประจ าวนัของชุมชน

เพื่อนบ้าน โดยส่วนใหญ่ผ่านทางการท างานจติอาสาของพนักงานบรษิทัฯ ทัง้นี้ บรษิทัฯ มกีารได้จดักจิกรรม

บรจิาคโลหติและใหก้ารสนับสนุนแก่โรงเรยีนในเครอืกองทพับก และบรษิทัฯ ยงัมกีารจดักจิกรรมทางศาสนา

และกจิกรรมทางวฒันธรรมประเพณีไทย เชน่ กจิกรรมวนัสงกรานต ์วนัผูส้งูอาย ุและวนัเดก็ เป็นตน้ 

10.2.2 การสนับสนุนด้านการศึกษา 

โครงการการศึกษาทวิภาคีไทย – เยอรมนั  (German Thai Dual Excellence Education) :  บรษิทัฯ 

เป็นผูส้นับสนุนส าคญัในการส่งเสรมิระบบอาชวีศกึษาแบบทวภิาค ี(Dual Vocational Education System)     

ซึง่เป็นหลกัสตูรการศกึษาทีถ่อืก าเนิดขึน้ในประเทศเยอรมนั และไดร้บัการพสิจูน์แลว้ว่ามคีวามส าคญัอย่างยิง่

ต่อการพฒันาศกัยภาพการแข่งขนัทางเศรษฐกจิของประเทศ เนื่องจากเป็นระบบทีช่่วยผลติแรงงานทีม่คีวาม

ช านาญในวชิาชพีสงู โดยปกตแิลว้บรษิทัฯ จะท าการคดัเลอืกนกัศกึษาสายอาชพีจากวทิยาลยัอาชวีะในบรเิวณ

ใกลเ้คยีง เพือ่น ามาอบรมควบคูไ่ปกบัการท างาน ในขณะทีน่กัศกึษากย็งัคงศกึษาอยูใ่นวทิยาลยัดว้ย 

บรษิทัฯ เป็นหนึ่งในผูก้่อตัง้โครงการทวิภาคเียอรมนั-ไทยเพื่อความเป็นเลศิทางการศกึษา (German-

Thai Dual Excellence Education: GTDEE) ซึง่เป็นโครงการทีถู่กจดัตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2556 โดยหอการคา้

เยอรมนั-ไทย และ The Deutsche Gesellschaftfür Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH เพื่อ

ประชาสมัพนัธ์การศกึษาระบบอาชวีศกึษาแบบทวภิาคใีนประเทศไทย และส่งเสรมิความเป็นเลศิของคุณภาพ

ของระบบดงักล่าว 

บรษิทัฯ ยงัไดร้ว่มมอืกบัสถาบนัการจดัการปัญญาภวิฒัน์เพื่อขยายโครงการอาชวีศกึษาระบบทวภิาค ี

ในด้านวิศวกรรมคอมพวิเตอร์และวิศวกรรมเครื่องกล โดยบรษิัทฯ หวงัเป็นอย่างยิง่ว่า จะสามารถเฟ้นหา

บุคลากรใหม่ๆ  ไดจ้ากนกัศกึษาอาชวีะทีผ่า่นการศกึษาระบบทวภิาคเีหล่านี้  และคาดหวงัว่านักศกึษาเหล่านี้จะ

พฒันากลายเป็นผูป้ระกอบการสายอาชพีทีม่ฝีีมอืใหแ้กป่ระเทศไทยไดอ้กีดว้ย 
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โครงการบ้านนักวิทยาศาสตรน้์อย ประเทศไทย :  บรษิทัฯ   เลง็เหน็ความส าคญัในการส่งเสรมิระบบ

การศกึษาใหม้คีุณภาพและการยกระดบัมาตรฐานการศกึษาของนักเรยีนนักศกึษาไทยในทุกระดบัชัน้ การเขา้

รว่มโครงการบา้นนกัวทิยาศาสตรน้์อย ประเทศไทย เป็นหนึ่งในความมุ่งมัน่ทีจ่ะน าพาเยาวชนใหพ้ฒันาตนเอง

และรกัการเรยีนรู้เพื่ออนาคตที่ดขีองตนและได้เป็นบุคลากรที่มคีุณภาพของชาติต่อไป  โดยมกีารสนับสนุน

พฒันาการสอนวทิยาศาสตรใ์หก้บัเดก็อายุ 3-6 ปี ผา่นการทดลองทางวทิยาศาสตร์   โดยทีม่าของโครงการบา้น

นกัวทิยาศาสตรน้์อย มาจากการประเมนิผลนานาของโครงการ PISA พบว่า ความรูแ้ละทกัษะทางวทิยาศาสตร์

ของเดก็ไทยยงัอยูใ่นระดบัต ่ากว่าคา่เฉลีย่ อกีทัง้ยงัขาดแคลนนักวทิยาศาสตรแ์ละวศิวกรทีจ่ะร่วมมอืขบัเคลื่อน

และพฒันาประเทศ งานวิจัยยืนยนัว่า เราควรสร้างทศันคติที่ดีด้านการเรยีนรู้ทกัษะและกระบวนการทาง

วทิยาศาสตรใ์หก้บัเดก็ตัง้แต่ระดบัปฐมวยั (อายุ 3-6 ปี) เพราะเป็นช่วงอายุทีม่คีวามสามารถในการเรยีนรูแ้ละ

จดจ ามากทีส่ดุ ซึง่โครงการไดร้บัการสนบัสนุนเป็นอย่างดจีากหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน เพื่อส่งเสรมิการ

สอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและเป็นแนวทางการพฒันาการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรส์ าหรบัเด็กปฐมวยั 

โครงการบ้านนักวทิยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เป็นโครงการทีส่มเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมาร ีทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชด ารใิหค้ณะกรรมการน าไปพจิารณารเิริม่ด าเนินการน าร่อง

ในประเทศไทย โดยไดท้อดพระเนตรตวัอยา่งโครงการนี้ ซึง่ใชช้ื่อว่า “Haus der kleinen Forscher” คราวเสดจ็

พระราชด าเนินเยือนประเทศเยอรมนี เมื่อปี พ.ศ. 2552   ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครฐัและเอกชน         

ทีส่ามารถปลกูฝังนิสยัรกัวทิยาศาสตรใ์หก้บัเดก็ และขยายผลไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและไดน้ าไปใชใ้นโรงเรยีน

อนุบาลมากกว่า 10,000 แหง่ในปัจจุบนั 

นอกจากคณุครซูึง่เป็นปัจจยัส าคญัสู่ความส าเรจ็ของโครงการ เรายงัเปิดโอกาสใหบุ้คคลทัว่ไปทีส่นใจ

และมคีุณสมบตัไิด้ท าหน้าที ่“นักวิทยาศาสตรห์รือวิศวกรพ่ีเลี้ยง” เพื่อช่วยใหก้ารสนับสนุนครใูนโครงการ     

อกีดว้ย กลุ่มบรษิทับ.ีกรมิ มบีทบาทในฐานะผูบ้รจิาคสนับสนุนโครงการและยิง่ไปกว่านัน้ เรายงัท าหน้าทีเ่ป็น

เครอืขา่ยทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดัชลบุร,ี ระยองและเขตหนองจอก ทัง้สิน้ 132 โรง (ขอ้มลู ณ ปีด าเนินการปัจจุบนั 

พ.ศ. 2560) จากจ านวนโรงเรยีนทีเ่ขา้รว่มโครงการน าร่องนี้ทัง้หมดกว่า 200 โรง เครอืขา่ยทอ้งถิน่มหีน้าทีเ่ป็น

ผู้ประสานงานและถ่ายทอดเนื้อหาเพื่ออบรมครูจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ให้ได้มีความเข้าใจใน

จุดมุ่งหมายและแนวทางของโครงการ เครอืข่ายทอ้งถิน่ภายใต้การดูแลของกลุ่มบรษิทับี .กรมิในการเขา้ร่วม

โครงการนี้ เกดิจากการด าเนินงานของ กลุ่มบรษิทั บี.กรมิ และอมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์โดยไดร้บัความร่วมมอื

อย่างดจีาก กลุ่มบรษิทั ปตท เคมคิอล ทีร่ะยอง และ ลงิค์ แมนูแฟคเจอริง่ ในเขตหนองจอก ซึ่งเป็นหนึ่งใน 

กลุ่มบรษิทั บ.ีกรมิ  

บรษิทัฯ ไดใ้หก้ารสนบัสนุนศนูยว์ทิยาศาสตรแ์บบ Hands-on 360°  แห่งแรกในประเทศไทย  เพื่อเสรมิ

ศกัยภาพทางดา้นวทิยาศาสตรใ์นเรยีนรูจ้ากการอา่น สูก่ารปฏบิตัจิรงิทีห่ลากหลายส าหรบัเดก็และเยาวชนใหไ้ด้

ลงมอืปฏบิตัแิละไดส้มัผสัสือ่และอปุกรณ์ต่างๆ ซึง่จะชว่ยใหส้ามารถเขา้ใจโลกของวทิยาศาสตรไ์ดอ้ยา่งแจ่มแจง้ 

ต่อยอดการเรยีนรู้สู่การเรยีนรู้แบบเป็นกลุ่ม  โดยการแลกเปลี่ยนความรู้  ความคดิเห็น  ท าให้สามารถสร้าง
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กระบวนการเรยีนรูข้องตวัเอง  และกลา้แสดงออกและรบัฟังผูอ้ื่น  และยงัใชเ้ป็นเครื่องมอืส าหรบัครเูพื่อพฒันา

เทคโนโลยีการสอนที่สามารถน าไปปรับใช้กับหลักสูตรในชัน้เรียนและหลักสูตรแกนกลางได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ  ทัง้ยงัมกีารจดักจิกรรมพาเด็กนักเรยีนจากโรงเรยีนในชุมชนรอบโรงไฟฟ้าไปเยีย่มชมศนูยก์าร

เรยีนรูว้ทิยาศาสตรด์ว้ยตวัเองของบรษิทั  นานมบีุ๊คส ์ ซึง่ในศนูยก์ารเรยีนรูจ้ะมจีุดส าหรบัเรยีนรูท้ ัง้สิน้  25  จุด 

รวมถงึจุดการเรยีนรูท้ี่ชื่อ “เมอืงพลงังาน บี.กรมิ” ซึ่งเป็นแบบจ าลองแสดงแหล่งก าเนิดพลงังานไฟฟ้าและ

ประโยชน์ของพลงังานในวถิชีวีติของคนเมอืงอกีดว้ย 

10.2.3 การอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อม 

กลุ่มบรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัอย่างยิง่กบัการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม โดยไดใ้ชเ้ทคโนโลยทีีม่ปีระสทิธภิาพ

สงูในโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วมกงัหนัก๊าซ เพื่อใหไ้ด้อตัราการผลติทีส่งูทีสุ่ด และยงัช่วยใหลู้กคา้

สามารถรว่มกนัลดการใชพ้ลงังานได ้ 

กลุ่มบรษิัทฯ มกีระบวนการควบคุมและการลดการปล่อยก๊าซ ของเสยี รวมถงึเสยีงรบกวนอย่าง

เขม้งวด โดยมกีารตรวจสอบอยา่งจรงิจงัทัง้ในพืน้ทีโ่รงไฟฟ้าและชมุชนโดยรอบ นอกจากนัน้ กลุ่มบรษิทัฯ ยงัมี

การใชร้ะบบวดัก๊าซจากปล่องระบายแบบต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring System: CEMS) และ

ระบบเกบ็ตวัอยา่งทีป่ล่องควนั (Stack Sampling) มาใชเ้พือ่ตรวจสอบระดบัการปล่อยก๊าซอกีดว้ย 

คุณภาพของน ้าในบรเิวณรอบโรงไฟฟ้าทัง้หลายของกลุ่มบรษิทัฯ จะได้รบัการดูแลรกัษาด้วยระบบ

จดัการน ้า โดยผูเ้ชีย่วชาญดา้นเคมขีองกลุ่มบรษิทัฯ จะท าการตรวจสอบคุณภาพน ้าอย่างละเอยีดเป็นรายสปัดาห ์

และกลุ่มบรษิทัฯ ยงัไดป้ระสานงานกบัผูเ้ชีย่วชาญภายนอกเพื่อท าการตรวจสอบคุณภาพน ้าเป็นรายเดอืนและ

รายครึง่ปี อกีทัง้ยงัไดจ้ดัใหม้ผีูเ้ชีย่วชาญของกลุ่มบรษิทัฯ ประจ าอยู่ทีพ่ ืน้ทีโ่ครงการตลอดเวลา เพื่อสามารถ

แกไ้ขปัญหาไดท้นัทว่งทใีนกรณีมเีหตุฉุกเฉินเกดิขึน้ 

ของเสยีจากส านกังานและจากกระบวนการผลติจะถกูก าจดั โดยการเผาอย่างถูกสุขลกัษณะในโรงงาน

เผาขยะหรอืน าไปใชเ้ป็นเชื้อเพลงในโรงไฟฟ้าพลงังานขยะ ของเสยีที่ย ังพอมมีูลค่าจะถูกขายให้แก่โรงงาน      

รีไซเคิล ส่วนขยะอนัตรายจะถูกก าจัดโดยโรงงานก าจัดขยะที่ได้รบัอนุญาตให้ก าจัดขยะอนัตรายภายใต้

สภาพแวดล้อมทีถู่กควบคุม ส าหรบัเครื่องจกัรขนาดใหญ่ เช่น เครื่องกงัหนัก๊าซ ซึ่งสามารถก่อใหเ้กดิเสยีง

รบกวนได ้บรษิทัฯ จะตดิตัง้อปุกรณ์ฉนวนป้องกนัเสยีงไวท้ัว่บรเิวณทีม่เีครือ่งจกัรท างานอยู ่ 

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการด าเนินการตามรอยพระราชด ารขิองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภูมพิล     

อดุลยเดชและพระบาทสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิพ์ระบรมราชนิีนาถในการรกัษาพืน้ทีป่่าไมข้องไทยทีถู่กท าลาย

ไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบนั บริษัทฯ ได้รเิริ่มโครงการอนุรกัษ์ป่า โดยร่วมกบัสมาชิกในชุมชนและนักเรยีน                        

นกัศกึษา ในทอ้งทีใ่นการปลกูป่าเฉลมิพระเกยีรตเิป็นประจ าทกุปี  
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10.3 การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ยดึมัน่ในการด าเนินธุรกจิด้วยความซื่อสตัย์สุจรติ โปร่งใส เป็นธรรม และ

เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีโดยบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไม่ยอมรบัการคอร์รปัชัน่ทุกรปูแบบทัง้

ทางตรงและทางออ้มจงึก าหนดนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ เพื่อใหบุ้คลากรของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ยึดถอื

ปฏบิตัแิละใชเ้ป็นแนวทางในการปฏบิตังิาน และก าหนดใหบุ้คลากรของบรษิทัฯ ปฏบิตัติามนโยบายต่อต้าน

คอรร์ปัชัน่อยา่งจรงิจงั นอกจากนี้ บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความส าคญัของการแกไ้ขปัญหาคอรร์ปัชัน่เชงิระบบ ซึง่

ภาคเอกชนจะตอ้งเขา้มามสีว่นรว่มในการแกไ้ขปัญหาเพือ่น าไปสูก่ารประกอบธุรกจิทีแ่ขง่ขนัอย่างเท่าเทยีมกนั

และเป็นธรรม บรษิัทฯ ได้แสดงประกาศเจตนารมณ์เขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิ (Collective Action 

Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติ (Thailand’s Private Sector Collective Action 

Coalition Against Corruption: CAC) โดยคณะกรรมการสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย        

(Thai IOD) ไดพ้จิารณาและอนุมตัใิหบ้รษิทัฯ เขา้รว่มโครงการเมือ่วนัที ่25 พฤศจกิายน 2559  

ทัง้นี้ นโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ของบรษิทัฯ มดีงันี้ 

(1) บุคลากรของบรษิัทฯ ต้องไม่ด าเนินการหรอืเขา้ไปมสี่วนร่วมในการคอร์รปัชัน่ทุกรูปแบบ     

ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

(2) บุคลากรของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องที่เกี่ยวกับการรับ การให้

ของขวญั ทรพัย์สนิ หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งจะต้องเป็นไปตามนโยบายการให้ของขวัญหรือเลี้ยงรบัรองที่

ก าหนดไว ้

(3) จดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในและการประเมนิความเสี่ยงทีม่ปีระสทิธภิาพและเหมาะสม

อย่างสม ่าเสมอ เพื่อป้องกนัการคอรร์ปัชัน่ ทบทวนและประเมนิความเสีย่งจากการด าเนินงานทีอ่าจก่อใหเ้กดิ

การคอรร์ปัชัน่อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

(4) จดัใหม้กีลไกการรายงานทางการเงนิทีโ่ปร่งใสและถูกตอ้ง ภายใตม้าตรฐานการบญัชทีีไ่ดร้บั

การยอมรบัในระดบัสากล 

(5) มีกระบวนการคดัสรรทรพัยากรบุคคล ที่สะท้อนถึงความมุ่งมัน่ต่อมาตรการต่อต้านการ

คอรร์ปัชัน่ 

(6) จดัชอ่งทางการสือ่สารใหบุ้คลากรสามารถแจง้เบาะแส ขอ้เสนอแนะ และขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบั

การคอรร์ปัชัน่ โดยมมีาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส 

(7) ด าเนินงานให้สอดคล้องกบักฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการต่อต้านคอร์รปัชัน่ในทุกประเทศที่

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยด าเนินกจิการ 

(8) การกระท าใดๆ ที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามนโยบายฉบับนี้  ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม        

จะไดร้บัการพจิารณาทางวนิยัตามระเบยีบทีบ่รษิทัฯ ก าหนดไวห้รอืมโีทษทางกฎหมาย  
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(9) โดยบรษิทัฯ มกีารก าชบัใหบุ้คลากรจ าเป็นตอ้งท าความเขา้ใจและปฏิบตัติามนโยบายต่อตา้น          

คอร์ร ัปชัน่ในทุกขัน้ตอนของการปฏิบัติงาน หากพบการกระท าใดที่เข้าข่ายขัดต่อนโยบายนี้  ให้แจ้ง

ผูบ้งัคบับญัชา หรอืหน่วยงาน หรอืบุคคลทีร่บัผดิชอบรบัทราบจรรยาบรรณดงักล่าว และท าบนัทกึเหตุการณ์

ดงักล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษร  และให้ค ามัน่ว่าจะใช้เป็นหลกัและแนวทางในการปฏิบตัิงานอย่างเคร่งครดั 

นอกจากนี้บรษิทัฯ ยงัไดก้ าหนดบทลงโทษทางวนิยัส าหรบัผูท้ีฝ่่าฝืนไวด้ว้ย 
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11. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) และบรษิทัย่อย (กลุ่มกจิการ) ใหค้วามส าคญัต่อ

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่ อง รวมถึงก าหนดให้มี

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท าหน้าที่บริหารความเสี่ยงในภาพรวมของกลุ่มกิจการให้เป็นไปตาม

มาตรฐานสากล โดยอา้งองิจาก The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission (COSO) Framework นอกจากนี้เพื่อใหพ้นักงานตระหนักถงึความส าคญัของการควบคุมภายใน

และการบรหิารความเสีย่ง และเป็นการใหค้วามมัน่ใจต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีว่า กลุ่มกจิการไดม้กีารจดัวางระบบการ

ควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกกจิกรรมอย่างเพียงพอ เหมาะสม และด าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ      

โดยบรษิทัฯไดพ้จิารณาประกอบหลกัการควบคมุภายใน 5 องคป์ระกอบ ดงัต่อไป 
1) สภาพแวดล้อมการควบคมุ (Control Environment) 

บรษิทัฯ มกีารก าหนดเป้าหมาย วสิยัทศัน์ วตัถุประสงค ์นโยบายและแนวทางปฎบิตัไิว้อย่างชดัเจน 

ภายใตก้ารด าเนินธุรกจิดว้ยความโอบออ้มอาร ีบรษิทัฯ มสีภาพแวดลอ้มของการควบคุมภายในทีด่ ีเหมาะสม 

และเพยีงพอต่อการด าเนินธุรกจิ อกีทัง้มกีารด าเนินธุรกจิภายใต้หลกัการก ากบัดูแลกจิการและจรรยาบรรณ

ธุรกจิ สอดคลอ้งกบันโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ทีีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึ่งก าหนดบทบาท หน้าที ่และ

ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัฯ รวมถงึการจดัโครงสรา้งองคก์รทีเ่หมาะสม เพื่อรบัรองการเตบิโต

ของธุรกจิ บรษิทัฯ มกีารก าหนดนโยบายการท างาน คู่มอืพนักงาน การจดัโครงสรา้งองคก์รและคณะท างาน

ต่างๆ อย่างเหมาะสม ช่วยใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ รวมถงึการเน้นย ้าใหพ้นักงานเข้าใจ

ประเดน็เรื่องความเสีย่งของการทุจรติ (Fraud Risk) และความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 

โดยจดัใหม้มีาตรการในการแจ้งเบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนการกระท าผดิกฎหมายจรรยาบรรณหรอืพฤตกิรรมที่

อาจสอ่ถงึการทุจรติ หรอืประพฤตมิชิอบของบุคคลในกลุ่มกจิการ ทัง้จากพนักงานและผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี และ

รายงานทางการเงนิทีไ่มถ่กูตอ้งหรอืระบบการควบคุมภายในทีบ่กพร่องเพื่อใหผู้ม้สี่วนไดส้่วนเสยีช่วยสอดส่อง

ดแูล 

นอกจากนี้ ในปี 2560 บรษิทัฯ อยูร่ะหว่างการด าเนินการเพือ่ขอใบประกาศรบัรองเพือ่เป็นสมาชกิแนว

ร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจรติ (CAC - Thailand’s Private Sector Collective Action 

Coalition Against Corruption) 
2) การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

บรษิทัฯ ไดม้กีารแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง (RMC - Risk Management Committee) ซึง่

มหีน้าทีก่ าหนดนโยบาย และกลยทุธใ์นเรือ่งของการบรหิารความเสีย่งของกลุ่มกจิการ อาทเิช่น ความเสีย่งดา้น

ธุรกจิ ความเสีย่งด้านสภาพคล่อง ความเสีย่งด้านการปฏบิตักิาร ความเสีย่งด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ และ

ความเสีย่งทีม่ผีลกระทบต่อชือ่เสยีงของกลุ่มกจิการ เป็นตน้ เพื่อพฒันาระบบการจดัการบรหิารความเสีย่งใหม้ี

ประสทิธิภาพอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บรษิทัฯ ยงัได้ให้ความส าคญักบัการเตรยีมพรอ้มต่อสถานการณ์ที่

เปลีย่นแปลงไปตามสภาพเศรษฐกจิ การเมอืง กฎหมาย ขอ้ก าหนดด้านสิง่แวดล้อมและความปลอดภยั และ
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ความต่อเนื่องทางธุรกจิ (BCM – Business Continuity Management) จงึไดพ้ฒันาระบบเตรยีมความพรอ้ม 

และทบทวนแผนในการรบัมอืกบัความเสีย่งและภาวะวกิฤตทิีอ่าจเกดิขึน้ใหม้ปีระสทิธผิลมากขึน้ เพื่อใหบ้รษิทัฯ 

สามารถด าเนินธุรกจิต่อไปไดใ้นภาวะฉุกเฉิน ไมห่ยดุชะงกั และลดผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ เพือ่สรา้งความมัน่ใจ

ว่าบรษิทัฯ จะสามารถบรรลุเป้าหมายทีว่างไวอ้ยา่งมัน่คงและยัง่ยนื 
3) การควบคมุการปฏิบติังาน (Control Activities) 

บรษิทัฯ มกีารควบคุมการด าเนินงานของกลุ่มกจิการ โดยมกีารวางแผนและการควบคุม อาท ิการใช้

ดชันีวดัผลการปฎิบตัิงาน (KPI) การแบ่งแยกหน้าที่ ความรบัผดิชอบ ขอบเขตอ านาจการอนุมตัิซึ่งรวมถึง 

วงเงนิอ านาจอนุมตัใินแต่ละระดบั (LOA – Line of Authority)  อย่างเหมาะสมต่อการด าเนินธุรกจิ      มกีาร

ดแูลป้องกนัทรพัยส์นิของบรษิทัฯ ไมใ่หส้ญูหาย หรอืใชไ้ปในทางทีไ่มเ่หมาะสม และมกีารถ่วงดุลการตรวจสอบ

อ านาจจากหน่วยงานและคณะกรรมการที่ได้ร ับแต่งตัง้โดยเฉพาะ เช่น ฝ่ายตรวจสอบภายใน และ

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เป็นตน้ อกีทัง้ฝ่ายเลขานุการบรษิทัฯ ท าหน้าทีดู่แลใหก้ารปฏบิตังิานของกลุ่ม

กจิการและคณะกรรมการบรษิทัฯ รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของ ก.ล.ต. และขอ้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง นอกจากนี้บรษิทัฯ มกีระบวนการตดิตามดูแล

การด าเนินงานของบรษิทัย่อย ก าหนดนโยบายด้านการก ากบัดูแลกจิการทีด่รีวมถงึนโยบายดา้นความมัน่คง 

ความปลอดภยั อาชวีอนามยั สิง่แวดลอ้มและพลงังานของกลุ่มกจิการ 
4) ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information and Communication) 

บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลให้พร้อมใช้งาน ทัง้ในด้าน People 

Technology Process มีความมัน่คงปลอดภัยภายใต้นโยบายการบริหารจัดการความมัน่คงปลอดภัย

สารสนเทศใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยบรษิทัฯ ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ใน

ด้านระบบการจัดดารความมัน่คงปลอดภัยสารสนเทศ ซึ่งก ากับดูแลโดยคณะกรรมการบริหารจัดการ         

ความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ โดยได้ด าเนินการในการเพิม่ขดีความสามารถของบุคคลากร ในดา้นความ

มัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ ผ่านการเรยีนรูใ้นรปูแบบ Knowledge Certificate Skill ส าหรบัระบบสื่อสารและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ บรษิทัฯ ไดเ้สรมิความมัน่คงในการด าเนินงานโดยใชห้ลกัการ 2N+1 ในรปูแบบทีม่รีะบบ

เครอืขา่ยหลกั และมรีะบบเครอืขา่ยส ารอง ศนูยข์อ้มลู (Data Center) ระบบ Power Supply จากสองแหล่ง 

และอปุกรณ์ stand-by พรอ้มใช ้ระบบ Disaster Recovery Site และ Alternative Site ดา้นกระบวนการในการ

ปฎบิตังิาน บรษิทัฯ ไดด้ าเนินการจดัท าและวางระบบด าเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ

ไวอ้ยา่งครบถว้น และเป็นไปตามมาตรฐาน 

นอกจากนี้บรษิทัฯ มชี่องทางการสื่อสารภายในทีม่ปีระสทิธภิาพ อาทเิช่น มกีารจดัประชุมรายงานผล

การด าเนินงานของโรงไฟฟ้าประจ าวนั การประชมุกบัผูบ้รหิารทุกหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทุกสปัดาห ์เพื่อสรุปผล

การด าเนินงาน ตดิตามผลการด าเนินงาน และแกไ้ขปัญหาต่างๆ (ถา้ม)ี เพื่อใหผู้บ้รหิารทุกระดบัและทุกฝ่ายมี

ขอ้มลูทีเ่พยีงพอต่อการปฏบิตังิานและการตดัสนิใจ นอกจากนี้บรษิทัฯ มกีารใชร้ะบบ  Intranet ส าหรบัการ

สือ่สารภายในกลุ่มกจิการ ผา่นระบบเครอืขา่ยทีม่คีวามมัน่คงและปลอดภยั ซึง่ท าใหพ้นกังานทุกคนไดร้บัขอ้มลู
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ทีเ่กี่ยวขอ้งกบันโยบาย ระเบยีบ/ค าสัง่ และประกาศต่างๆ ของบรษิัทฯ ผ่านทาง Intranet อย่างสม ่าเสมอ 

รวมถึงมีช่ อ งทางการสื่ อสาร เพื่ อ เผยแพร่ข้อมูลกับบุ คคลภายนอกหลายช่องทาง  มีเ ว็บ ไซต ์

www.bgrimmpower.com เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้และนักลงทุน สามารถรบัทราบขอ้มลูของกลุ่มกจิการไดต้ลอดเวลา 

ซึง่มกีารควบคมุความปลอดภยัและความถกูตอ้งโดยระบบทีน่่าเชือ่ถอื Web Deface ตลอดเวลา 
5) ระบบการติดตาม (Monitoring) 

บรษิทัฯ มกีารตดิตามผลการด าเนินงานและประเมนิผลระบบการควบคุมภายใน การเปรยีบเทยีบผล

การด าเนินงานกบัแผนงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนดอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้วเิคราะหห์าสาเหตุกรณีที่

ผลการด าเนินงานจรงิไม่เป็นไปตามแผนงานหรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้ และมีการรายงานผลต่อผู้บริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทัฯอยา่งสม ่าเสมอ 

ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ คอื บรษิทั ไพรซ้วอเตอร์เฮาส์คเูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั ซึ่งเป็นผูต้รวจสอบ

ขอ้มลูทางการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจ าปี 2560 โดยผูส้อบบญัชไีม่พบขอ้บกพร่องเกีย่วกบัระบบ

การควบคมุภายในทีม่สีาระส าคญั 

โดยในปี 2560 คณะกรรมการบรษิทัฯ และคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ต่อระบบการควบคมุ

ภายในของกลุ่มกจิการว่ามกีารควบคมุภายในทีด่ ีเพยีงพอ เหมาะสมต่อการด าเนินธรุกจิ และสอดคลอ้งกบั

แบบประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในของส านกังาน ก.ล.ต. ซึง่สามารถบรรลุวตัถุประสงค์

ของบรษิทัฯ 

หวัหน้างานตรวจสอบภายในของบริษทั 

 ในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัทฯ ครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัที่ 8 มิถุนายน 2559 

คณะกรรมการตรวจสอบไดอ้นุมตัแิต่งตัง้ใหน้ายสชุล วฒันสขุชยั เป็นหวัหน้างานตรวจสอบภายใน พรอ้มทัง้ให้ 

EY สนบัสนุนในการตรวจสอบภายในดงักล่าว (Co-source) คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาประสบการณ์

ท างานของหวัหน้างานตรวจสอบภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายใน และ  EY คณะกรรมการตรวจสอบมี

ความเหน็ว่าหวัหน้างานตรวจสอบภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายใน และ EY มคีวามรูแ้ละประสบการณ์ที่

เหมาะสมเพยีงพอกบัการปฏบิตัหิน้าที่ดงักล่าว ทัง้นี้ การแต่งตัง้ โยกย้าย และเลิกจ้างหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในของบรษิัทฯ ต้องได้รบัอนุมตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบ ตามทีก่ าหนดไว้ในขอบเขต อ านาจ และ

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งได้ร ับการอนุมัติโดยมติที่ประชุม

คณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่4/2559 เมือ่วนัที ่8 มถิุนายน 2559 
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ประวติัของผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน มีรายละเอียดดงัน้ี  

นายสุชล วฒันสุขชยั 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ตรวจสอบภายใน 

อาย ุ    :  57 ปี 

วนัทีด่ ารงต าแหน่ง  :  วนัที ่8 มถิุนายน 2559 

ประวตักิารศกึษา   :   - สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(NIDA), 
Master of Applied Statistics, Major: Computer Science 

- มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก, 
  คณะบรหิารธุรกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ, ปรญิญาตรสีาขาระบบสารสนเทศ 

ประวตักิารอบรมอืน่ๆ  : - ระบบการควบคมุภายในส าหรบับรษิทัทีย่ ืน่ IPO โดย สมาคมบรษิทัหลกัทรพัยไ์ทย 
- Beginning Auditor Tools and Techniques from The Institute of Internal 

Auditors of Thailand 
- Fundamentals for New Auditor from The Institute of Internal Auditors of 

Thailand 
- Clinic IA "Raise the Red Flag: IA Guide to Prevent & Detect Fraud" 
- Clinic IA “Sustainable Development” 
- Enterprise Risk Management Training for Management - COSO Framework 
- Anti-Corruption: The Practical Guide 
- The Habits of Highly Effective (7 Habits) 
- Taking Action (Taking the BEST Action for Professional Leader) 

ต าแหน่งอืน่ๆ ในปัจจุบนั :  ไมม่ ี  

ประวตักิารท างานในชว่งระยะเวลา 5 ปียอ้นหลงั :   

ม.ิย. 2559 – ปัจจุบนั : ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ตรวจสอบภายใน 
2539 – 2559  : ผูจ้ดัการฝ่ายบรหิารระบบขอ้มลู (Management Information System) 
     บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั 
2536 – 2539  : หวัหน้าหน่วยงานบรหิารระบบขอ้มลู (Management Information System) 
     บรษิทั บ.ีกรมิ โฮลดิง้ จ ากดั 

การถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ (รวมคูส่มรส และบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ) : 122,700 หุน้ 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการ ผูบ้รหิารรายอื่น หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ หรอืบรษิทั
ยอ่ย :  - ไมม่ ี-  
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12. รายการระหวา่งกนั 
12.1 บุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งและลกัษณะความสมัพนัธ์ 

 ในปี 2559 และปี 2560 กลุ่มกจิการมรีายการธุรกจิกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั โดยบรษิทั ดูแล

ใหก้ารเขา้ท ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผล ซึง่เป็นไปตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ขอ้มูลรายละเอยีดรายการระหว่างกนัได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบ

การเงนิของบรษิทั ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 รายการระหว่างกนัไดก้ าหนดขึน้โดยใ้ร้าคาตลาด

หรอืในราคาทีต่กลงกนัตามสญัญาหากไม่มรีาคาตลาดรองรบั โดยความสมัพนัธ์กบับรษิทัต่างๆ มรีายละเอยีด

ดงันี้  

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 
ลกัษณะความสมัพนัธ ์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
การประกอบธรุกิจ 

บรษิทั ฮามอ่น บ.ีกรมิ จ ากดั  
(“ฮามอ่น บ.ีกรมิ”) 

 มกีรรมการร่วมกนั คอื นายฮาราลด ์ลงิค ์กรรมการ
บรษิทั เป็นกรรมการในฮามอ่น บ.ีกรมิ 

 มกีรรมการเป็นผูบ้รหิาร คอื น.ส. คาโรลนี โมนิคมา
รีครีสติน ลิงค์ กรรมการบริษัท เป็นผู้บริหารใน    
ฮามอ่น บ.ีกรมิ 

 มผีูถ้อืหุน้ใหญ่รว่มกนั คอื นายฮาราลด ์ลงิค ์ 

รบัเหมาก่อสรา้งจ าหน่าย 
อะไหล่ อุปกรณ์ ส าหรบั
เครื่องจกัร ของโรงไฟฟ้า 

บรษิทั บ.ีกรมิ ดร. เกฮารด์ ลงิค ์ 
บลิดิง้ จ ากดั  
(“บ.ีกรมิ เกฮารด์ บลิดิง้”) 

 มกีรรมการร่วมกนั คอื นายฮาราลด ์ลงิค ์และ นาง
ปรียนาถ สุนทรวาทะ กรรมการบริษัท เป็น
กรรมการในบ.ีกรมิ เกฮารด์ บลิดิง้ 

 มกีรรมการเป็นผูบ้รหิาร คอื น.ส. คาโรลนี โมนิคมา
รีครีสติน ลิงค์ กรรมการบริษัท เป็นผู้บริหารใน    
บ.ีกรมิ เกฮารด์ บลิดิง้ 

 มผีูถ้อืหุน้ใหญ่รว่มกนั คอื นายฮาราลด ์ลงิค ์ 

ใหเ้้่าส านกังาน ใหบ้รกิาร
ส านกังาน 

บรษิทั บ.ีกรมิ เทรดดิง้ คอรเ์ปอเร้ัน่ 
จ ากดั (“บ.ีกรมิ เทรดดิง้”) 

 มกีรรมการร่วมกนั คอื นายฮาราลด ์ลงิค ์และ นาง
ปรียนาถ สุนทรวาทะ กรรมการบริษัท เป็น
กรรมการในบ.ีกรมิ เทรดดิง้ 

 มกีรรมการเป็นผูบ้รหิาร คอื น.ส. คาโรลนี โมนิคมา
รีครีสติน ลิงค์ กรรมการบริษัท เป็นผู้บริหารใน    
บ.ีกรมิ เทรดดิง้ 

 มผีูถ้อืหุน้ใหญ่รว่มกนั คอื นายฮาราลด ์ลงิค ์ 

จ าหน่าย อะไหล่ อุปกรณ์
ไฟฟ้า ปัม๊น ้า และปัม๊
ดบัเพลงิ 

บรษิทั บ.ีกรมิ อลัมา่ ลงิค ์บลิดิง้ จ ากดั 
(“บ.ีกรมิ อลัมา่ บลิดิง้”) 

 มกีรรมการรว่มกนั คอื นายฮาราลด ์ลงิค ์น.ส. คาโร
ลนี โมนิคมารคีรสีตนิ ลงิค ์และ นางปรยีนาถ สุนทร
วาทะ กรรมการบริษัท เป็นกรรมการในบี.กริม 
อลัมา่ บลิดิง้ 

 มผีูถ้อืหุน้ใหญ่รว่มกนั คอื นายฮาราลด ์ลงิค ์ 

ใ ห้ เ ้่ า อ สัง ห า ริมท รัพ ย ์ 
ใหเ้้่าทีจ่อดรถ 
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บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 
ลกัษณะความสมัพนัธ ์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
การประกอบธรุกิจ 

บรษิทั บ.ีกรมิ อลัมา่ ลงิค ์บลิดิง้ เซอรว์สิ
เซส จ ากดั (“บ.ีกรมิ อลัมา่ บลิดิง้ 
เซอรว์สิเซส”) 

 มกีรรมการรว่มกนั คอื นายฮาราลด ์ลงิค ์น.ส. คาโร
ลนี โมนิคมารคีรสีตนิ ลงิค ์และ นางปรยีนาถ สุนทร
วาทะ กรรมการบริษัท เป็นกรรมการในบี .กริม 
อลัมา่ บลิดิง้ เซอรว์สิเซส 

 มผีูถ้อืหุน้ใหญ่รว่มกนั คอื นายฮาราลด ์ลงิค ์ 

ให้บริการสาธารณูปโภค 
และใหบ้รกิารเ้่าทีด่นิ 

บรษิทั เคเอสบ ีพัม๊ส ์จ ากดั  
(“เคเอสบ ีพัม๊ส”์) 

 มผีูถ้อืหุน้ใหญ่รว่มกนั คอื นายฮาราลด ์ลงิค ์ น าเขา้และจ าหน่ายเครื่อง
สบูน ้า วาล์ว อุปกรณ์และ
อะไหล่ 

บรษิทั เมอรค์ จ ากดั (“เมอรค์”)  มกีรรมการร่วมกนั คอื นายฮาราลด ์ลงิค ์และน.ส. 
คาโรลีน โมนิคมารคีรสีติน ลิงค์ กรรมการบรษิทั 
เป็นกรรมการในเมอรค์ 

 มผีูถ้อืหุน้ใหญ่รว่มกนั คอื นายฮาราลด ์ลงิค ์ 

ขายปลกีสนิคา้ทางเภสั้
กรรม เว้ภณัฑแ์ละสนิคา้
ทางการแพทย ์ขายปลกี
เคมภีณัฑ ์

บรษิทั บ.ีกรมิ อนิเตอรเ์น้ัน่แนล 
เซอรว์สิ จ ากดั (“บ.ีกรมิ อนิเตอร ์
เซอรว์สิ”) 

 มกีรรมการรว่มกนั คอื นายฮาราลด ์ลงิค ์น.ส. คาโร
ลนี โมนิคมารคีรสีตนิ ลงิค ์และ นางปรยีนาถ สุนทร
วาทะ กรรมการบริษัท เป็นกรรมการในบี .กริม 
อนิเตอร ์เซอรว์สิ 

 มผีูถ้อืหุน้ใหญ่รว่มกนั คอื นายฮาราลด ์ลงิค ์ 

ใ ห้ เ ้่ า อ สัง ห า ริมท รัพ ย ์
บรกิารใหค้ าปรกึษา 

บรษิทั เหมรา้พฒันาทีด่นิ จ ากดั 
(มหา้น) 

 กรรมการรว่มกนั คอื นางอญั้ล ี้วนิ้ย์ กรรมการ
บรษิทั เป็นกรรมการในเหมรา้พฒันาทีด่นิ 

นิคมอุตสาหกรรม 

นายฮาราลด ์ลงิค ์  กรรมการ และเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั   
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12.2 ประเภทและลกัษณะรายการระหว่างกนัท่ีบริษทั และบริษทัย่อยเข้าท ากบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

 บรษิทั และบรษิทัย่อย มกีารท ารายการระหว่างกนักบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ส าหรบัปีบญั้สีิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และส าหรบัปีบญั้สีิน้สุดวนัที ่31 

ธนัวาคม 2560 โดยจ าแนกตามประเภทและลกัษณะรายการ ไดด้งัต่อไปนี้ 

12.2.1 รายการท่ีจะยงัคงมีต่อเน่ืองต่อไปในอนาคต 

1) การรบับริการบ ารงุรกัษา ซ่อมแซม จดัหาและซ้ือเครือ่งจกัร  

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

ขนาดของรายการ (บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ ปีบญัชี  

ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธ.ค. 2559 

ปีบญัชี 

ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธ.ค. 2560 

1. ฮามอ่น บ.ี กรมิ 
- คา่ใ้จ้า่ย 
- เจา้หน้ีการคา้ 

 

 
823,288 
880,918 

 
336,000 

-ไมม่-ี 

 
กลุ่มกจิการท าสญัญาซือ้เครื่องจกัรและอุปกรณ์ส าหรบัโรงไฟฟ้าฮามอ่น บี. กรมิ เครื่องจกัรและ
อุปกรณ์ดงักล่าว เ้่น Compressor Howden Fan Fill Sheet และ Addax Coupling Drive 
เพื่อเป็นอะไหล่ส ารองและอุปกรณ์ส ารอง ส าหรบัเครื่องจกัรและอุปกรณ์ต่างๆ ส าหรบัโรงไฟฟ้า 
เน่ืองจาก ฮาม่อน บี. กรมิ เป็นผู้น าเข้าเครื่องจกัรและอุปกรณ์ดงักล่าวแต่เพียงผู้เดยีว ทัง้น้ี 
ราคาซื้อขายเครื่องจกัรและอุปกรณ์  และเงื่อนไขการ้ าระราคาที่ท าระหว่างกนัเป็นไปตาม
เงื่อนไขการคา้ปกตขิองธรุกจิจ าหน่ายเครื่องจกัรและอุปกรณ์  

2. บ.ีกรมิ เทรดดิง้ 
- คา่ใ้จ้า่ย 
- วสัดคุงคลงั 
- เจา้หน้ีการคา้ 

 
 

 
6,061,896 

-ไมม่-ี 
1,024,632 

 
19,400 
53,922 
-ไมม่-ี 

 
ผูร้บัเหมา EPC ของบรษิทั เลอืกใ้้อะไหล่และวสัดุ เ้่น Wear ring หรอื O-ring ที่เป็น้ิ้นส่วน
ของปัม๊ เพื่อท าหน้าที่กนัน ้ าร ัว่ซึม ส าหรบัการก่อสร้างโรงไฟฟ้า โดยจดัซื้ออะไหล่และวสัดุ
ดงักล่าวจาก บ.ีกรมิ  เทรดดิง้ ดงันัน้ เมื่อมกีารซ่อมบ ารงุโรงไฟฟ้าดงักล่าว จงึไดซ้ื้ออะไหล่และ
วสัดุเพื่อการซ่อมบ ารุงจากบี.กรมิ เทรดดิ้ง โดยราคาซื้อขายอะไหล่และวสัดุและเงื่อนไขการ
้ าระราคาทีท่ าระหวา่งกนัเป็นไปตามเงื่อนไขการคา้ปกตขิองธรุกจิจ าหน่ายอะไหล่และวสัด ุ 
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บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

ขนาดของรายการ (บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ ปีบญัชี  

ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธ.ค. 2559 

ปีบญัชี 

ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธ.ค. 2560 

3. เคเอสบ ีพัม๊ส ์
- คา่ใ้จ้า่ย 
- รายไดอ้ื่น 
- วสัดคุงคลงั 
- เจา้หน้ีการคา้ 

 
361,213 
50,600 
-ไมม่-ี 

-ไมม่ี-  

 
418,281 

-ไมม่-ี 
81,100 
76,730 

 
ในอดตี ผูร้บัเหมา EPC ของบรษิทั จดัซื้อปัม๊เพื่อใ้้ส าหรบัก่อสร้างโรงไฟฟ้า จากเคเอสบ ี
พัม๊ส ์จงึจดัซื้อต่อมา เมื่อมกีารซ่อมแซมหรอืบ ารุงรกัษาโรงไฟฟ้า บรษิทั จงึได้ด าเนินการซื้อ
อะไหล่ดงักล่าวจากเคเอสบ ีพัม๊ส์ ทัง้น้ีราคาซื้อขายและเงื่อนไขการ้ าระราคาที่ท าระหว่างกนั
เป็นไปตามเงื่อนไขการคา้ปกตขิองธรุกจิจ าหน่ายอะไหล่และวสัด ุ 

4. เมอรค์ 
- คา่ใ้จ้า่ย 
- เจา้หน้ีการคา้ 

 

 
114,600                      
12,005  

 
89,710                       
24,032 

 
กลุ่มกิจการซื้อเคมภีณัฑ์ที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินงานของเครื่องจกัรส าหรบัโรงไฟฟ้า เ้่น 
สารละลายบฟัเฟอร ์ โซเดยีมไฮดรอกไซด ์ จากเมอรค์ โดยเคมภีณัฑด์งักล่าวเป็นสารเคมทีี่ใ้้
ในกระบวนการผลติน ้าดบิ เพื่อวดั อ่านค่า และปรบัค่าความเป็นด่างของน ้าใหเ้หมาะสม ทัง้น้ี 
ราคาซือ้ขายและเงื่อนไขการ้ าระราคาทีท่ าระหวา่งกนัเป็นไปตามเงื่อนไขการคา้ปกตขิองธรุกจิ 

5. เหมรา้พฒันาที่ดนิ 
- คา่ใ้จ้า่ย 
- เจา้หน้ีการคา้ 

 
-ไมม่-ี 
-ไมม่-ี 

 

 
404,184 
337,504 

 
BPWHA1 ใ้พ้ืน้ทีใ่นนิคมอุตสาหกรรม WHA หรอืแต่เดมิมี้ ื่อว่า  “นิคมอุตสาหกรรมเหมรา้ ”

จงัหวดั้ลบุร ีในการด าเนินงานของโรงไฟฟ้า  ค่าใ้้จ่ายน้ีเป็นค่าส่วนกลางที่ทุกบรษิทัในนิคม
ตอ้ง้ าระ ดงันัน้รายการดงักล่าวจงึมคีวามจ าเป็นและสมเหตุสมผล 
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2) การซ้ือ การเช่าและการรบับริการท่ีเก่ียวข้องกบัอสงัหาริมทรพัย ์

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

ขนาดของรายการ (บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

ปีบญัชี 

ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธ.ค. 2559 

ปีบญัชี  

ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธ.ค. 2560 

ค่าใช้จ่าย 
เจ้าหน้ี 

การค้า 
เงินมดัจ า ค่าใช้จ่าย 

เจ้าหน้ี 

การค้า 
เงินมดัจ า 

1. บ.ีกรมิ เกฮารด์ บลิดิง้ 27,191,537  486,943 6,010,394  32,461,284 538,637 6,969,714 กลุ่มกจิการท าสญัญาเ้่าพืน้ที่และบรกิาร จากบี.กรมิ เกฮาร์ด 
บลิดิง้ เพื่อใ้เ้ป็นส านกังานของบรษิทั เป็นระยะเวลาทัง้สิน้ 3 ปี 
โดยราคาและเงื่อนไขการ้ าระราคาทีค่ดิระหว่างกนัเป็นไป ตาม
เงื่อนไขทางการคา้ปกตขิองธรุกจิอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อเ้่า 

2. บ.ีกรมิ อนิเตอร ์เซอรว์สิ 59,400 -ไมม่-ี 4,860 -ไมม่-ี 
 

-ไมม่-ี 
 

1,421,550 
 

ABP ท าสญัญาเ้่าพื้นที่จากบี.กรมิ อนิเตอร์ เซอร์วสิ เพื่อใ้้
เป็นพื้นที่เก็บเอกสารของบรษิทั เน่ืองจากพื้นที่ดงักล่าวอยู่ใน
บรเิวณใกล้กบัที่ท าการส านักงานของบรษิทั ซึ่งสะดวกแก่การ
เกบ็รกัษาหรอืเบกิใ้เ้อกสาร สญัญามรีะยะเวลาทัง้สิน้ 3 ปี โดย
ราคาและเงื่อนไขการ้ าระราคาที่คิดระหว่างกนัเป็นไปตาม
เงื่อนไขทางการคา้ปกตขิองธรุกจิอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อเ้่า 
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3) การซ้ือท่ีดิน 

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

ขนาดของรายการ (บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 
ปีบญัชี 

ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธ.ค. 2559 

ปีบญัชี 

ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธ.ค. 2560 

สินทรพัย ์ เจ้าหน้ีการค้า สินทรพัย ์ เจ้าหน้ีการค้า 

1. บ.ีกรมิ อลัมา่ บลิดิง้ -ไมม่-ี -ไมม่-ี 36,000,000 -ไมม่-ี ตามที่บรษิทั มนีโยบายในการขยายโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์
โดยเขา้ร่วมประมูลตามโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยแ์บบตดิตัง้บน
พื้นดิน ส าหรบัหน่วยงานรา้การและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2560 ตาม
ระเบียบการรบัซื้อไฟฟ้าฯ ของคณะกรรมการกิจการพลงังาน (“โครงการ”) โดย
บรษิทั ได้รบัเลือกให้เป็นเจา้ของโครงการผลติไฟฟ้าจากองค์การสงเคราะหท์หาร
ผา่นศกึ (“อผศ”) ตามหนงัสอืของ อผศ. ที่  กห ๕๑๔๑/๑๓๒๖  ลงวนัที่ 3 สงิหาคม 
2560 จ านวนรวม 4 โครงการ ซึ่งรวมถงึโครงการที่บรษิทั ไดร้บัการคดัเลอืกไดแ้ก่ 
โครงการ อผศ. ขนาดก าลงัผลิตติดตัง้ 3.58 เมกะวตัต์ พื้นที่ตัง้โครงการ ต าบล
คลองหลวงแพ่ง อ าเภอเมืองฉะเ้ิงเทรา จงัหวดัฉะเ้ิงเทรา  เพื่อเป็นไปตาม
เงื่อนไขที่ก าหนดในโครงการ บริษทั จึงด าเนินการจดัหาพื้นที่เพื่อใ้้ด าเนินการ
โครงการดงักล่าว โดยบรษิทั ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิข์อง
บรษิทั บ.ีกรมิ อลัมา่ บลิดิง้ จ ากดั มคีวามเหมาะสมตามคุณสมบตัติามที่ก าหนดใน
โครงการที่จะด าเนินการก่อสรา้งโรงไฟฟ้า  อกีทัง้ ถือเป็นที่ดนิที่บรษิทัฯ สามารถ
จดัซือ้ไดโ้ดยตรงและไมต่อ้งแขง่กบัผูป้ระกอบการรายอื่น  ส่งผลใหบ้รษิทัฯ ไม่ต้อง
้ าระราคาที่ดนิที่สูงขึน้จนเกนิควรจากการตัง้ราคาของผูข้าย ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึได้
ซือ้ทีด่นิดงักล่าวจากบรษิทั บ.ีกรมิ อลัม่า บลิดิง้ จ ากดั เพื่อด าเนินการตามเงื่อนไข
ที่ก าหนดในโครงการโดยไดส้่งมอบที่ดนิดงักล่าวใหแ้ก่ อผศ. ในวนัที่ 30 สงิหาคม 
2560 
บรษิทัฯ เหน็ว่าการซื้อที่ดนิดงักล่าวมคีวามจ าเป็นตามเหตุผลที่ได้เรยีนให้ทราบ
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บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

ขนาดของรายการ (บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 
ปีบญัชี 

ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธ.ค. 2559 

ปีบญัชี 

ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธ.ค. 2560 

สินทรพัย ์ เจ้าหน้ีการค้า สินทรพัย ์ เจ้าหน้ีการค้า 

ข้างต้น และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโย้น์ให้กบับริษทั และบุคคลที่อาจมี
ความขดัแยง้รวมถงึมคีวามเหน็ว่า ที่ดนิดงักล่าวมรีาคาซื้อขายที่เป็นไปตามราคาที่
ซื้อขายตามธุรกิจอสงัหาริมทรพัย์ทัว่ไป ซึ่งจะท าให้บริษทัฯ ได้รบัผลตอบแทน
ภายใน (Internal Rate of Return) จากการพฒันาโครงการตามจ านวนที่สอดคล้อง
กบันโยบายการเขา้ลงทุนของบรษิทัฯ นอกจากน้ีราคาที่ดนิดงักล่าวได้ถูกประเมนิ
โดยผู้ประเมินอิสระเพื่อความสมเหตุสมผลของราคาซื้อขายที่ดินซึ่งเป็นไปตาม
มลูคา่ยตุธิรรม (ตามเอกสารแนบ 4) 

 

4) การรบับริการจากบริษทัในเครอื 

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

ขนาดของรายการ (บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 
ปีบญัชี 

ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธ.ค. 2559 

ปีบญัชี 

ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธ.ค. 2560 

ค่าใช้จ่าย เจ้าหน้ีการค้า ค่าใช้จ่าย เจ้าหน้ีการค้า 

1. บ.ีกรมิ เกฮารด์ บลิดิง้ -ไมม่-ี -ไมม่-ี 835 -ไมม่ี-  บรษิทัฯ ได้เริ่มมกีารจดัสรรโครงการพลงังานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ โดยจะมี
คา่ใ้จ้า่ยในสว่นการเตรยีมเอกสารขอจดทะเบยีนภาษมีลูคา่เพิม่ใหก้บับรษิทัย่อย
เพื่อโครงการพลงังานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ดงันัน้ รายการดงักล่าวจงึมีความ
จ าเป็นและสมเหตุสมผล 
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12.2.2 รายการท่ีคาดว่าจะไม่มีต่อไปในอนาคต 

1) เงินกู้ยืมกรรมการบริษทั 

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

ขนาดของรายการ (บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ ปีบญัชี 

ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธ.ค.  2559 

ปีบญัชี 

ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธ.ค. 2560 

1. นายฮาราลด ์ลงิค ์
-     เงนิใหกู้ย้มืตน้ปี 
-     เพิม่ (ลด) ระหวา่งปี 
-     เงนิใหกู้ย้มืปลายปี 
-     ตน้ทุนทางการเงนิ  
-     ดอกเบีย้คา้งจา่ย 

 
 

 
-ไมม่-ี 

  
 
 

 
1,360,000,000   

(1,360,000,000) 
-ไมม่-ี                     

41,952,055 
-ไมม่-ี 

 
บรษิทัฯ ไดท้ าสญัญากูย้มืเงนิระยะสัน้จากกรรมการและผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ ใน
สกุลเงนิบาทเป็นจ านวน 1,360 ล้านบาท เงนิกู้ยมืดงักล่าวมอีตัราดอกเบี้ยร้อยละ 
MLR –1 ต่อปี ซึ่งเป็นอตัราดอกเบี้ยที่อยู่ใน้่วงของต้นทุนทางการเงนิของบรษิทัฯ 
และกลุ่มบริษทัฯ  เพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่บริษทั บริษัทฯ มีก าหนด้ าระคืน
ดอกเบีย้และเงนิตน้เมื่อทวงถาม  
ทัง้น้ี บรษิทัฯ ไม่มนีโยบายที่จะกู้ยมืเงนิกบับุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้งอีกต่อไปใน
อนาคต 
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12.3 มาตรการและขัน้ตอนการอนุมติัการท ารายการระหว่างกนั  

ตามมตคิณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่4/2559 เมือ่วนัที ่8 มถิุนายน 2559 ไดม้กีารก าหนดมาตรการและ

ขัน้ตอนการอนุมตัิการท ารายการระหว่างกนัของบรษิัท และบริษัทย่อยกบับุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้งทาง

ผลประโย้น์ มสีว่นไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโย้น์ในอนาคตกบับรษิทั นัน้ บรษิทัฯ จะปฏบิตัิ

ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้บงัคบั ประกาศ และค าสัง่ของคณะกรรมการก ากบั

ตลาดทุน และตลาดหลกัทรพัย์ ทัง้นี้ ผู้ทีม่สี่วนได้เสยีจะไม่สามารถเขา้มามสี่วนร่วมในการพจิารณาอนุมตัิ

รายการดงักล่าวได้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าการเขา้ท ารายการดงักล่าวจะไม่เป็นการโยกยา้ย หรอืถ่ายเทผลประโย้น์

ระหว่างบรษิทัฯ หรอื       ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ  แต่เป็นการท ารายการทีบ่รษิทัฯ ไดค้ านึงถงึประโย้น์สูงสุด

ของผูถ้อืหุน้ทกุราย ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยรายการระหว่างกนัในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงนิทีไ่ดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญั้ขีองบรษิทั และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 

56-1) 

ในกรณีทีก่ฎหมายก าหนดใหร้ายการระหว่างกนันัน้ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระุ้มคณะกรรมการบรษิทั 

หรอืทีป่ระ้มุผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ จะจดัใหม้คีณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประุ้มเพื่อพจิารณาและใหค้วามเหน็

เกี่ยวกบัความจ าเป็นในการท ารายการและความสมเหตุสมผลของรายการนัน้ๆ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าการเขา้ท า

รายการตามที่เสนอนัน้เป็นไปเพื่อประโย้น์สูงสุดของบรษิทั ทัง้นี้ ในการเขา้ท ารายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทาง

การคา้ทีม่เีง ือ่นไขการคา้โดยทัว่ไป และรายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีไ่ม่เป็นเงือ่นไขการคา้โดยทัว่ไป ให้

เป็นไปตามหลกัการดงันี้ 

การท ารายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีม่เีง ือ่นไขการคา้โดยทัว่ไป 

คณะกรรมการบรษิทั ได้อนุมตัเิป็นหลกัการใหฝ่้ายจดัการสามารถอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนัที่

เป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีม่เีง ือ่นไขการคา้โดยทัว่ไป ระหว่างบรษิทั และบรษิทัยอ่ย กบักรรมการ ผูบ้รหิาร หรอื

บุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งได ้หากรายการดงักล่าวนัน้มขีอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิญู้นจะพงึ

กระท ากบัคูส่ญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดยีวกนั ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ทีป่ราศจากอทิธพิลในการทีต่นมี

สถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง (แลว้แต่กรณี) 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะจดัท ารายงานสรปุการท าธุรกรรมดงักล่าวเพือ่รายงานในการประุ้มคณะกรรมการใน

ครัง้ต่อไป 

การท ารายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีไ่มเ่ป็นเงือ่นไขการคา้โดยทัว่ไป 

การท ารายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีไ่ม่เป็นเงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไปจะต้องได้รบัการพจิารณา

และใหค้วามเหน็ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูใ้หค้วามเหน็เกีย่วกบัความจ าเป็นในการเขา้ท ารายการ

และความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนัน้ๆ  โดยพจิารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการ

ด าเนินธุรกจิปกตใินอุตสาหกรรม และ /หรอื  มกีารเปรยีบเทยีบกบัราคาของบุคคลภายนอก  และ /หรอื  ราคา

ตลาด และ /หรอื  มรีาคาหรอืเงือ่นไขของการท ารายการดงักล่าวในระดบัเดยีวกนักบับุคคลภายนอก  และ /หรอื 
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สามารถแสดงใหเ้หน็ไดว้่าการท ารายการดงักล่าวนัน้ มกีารก าหนดราคาหรอืเงื่อนไขทีส่มเหตุสมผลหรอืเป็น

ธรรมกอ่นน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั หรอืทีป่ระ้มุผูถ้อืหุน้ (แลว้แต่กรณี) เพือ่พจิารณาอนุมตัติ่อไป   

ทัง้นี้ ใหป้ฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ รวมทัง้ขอ้บงัคบั ประกาศ และ

ค าสัง่ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และตลาดหลกัทรพัย์ฯ รวมถงึการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการ

เปิดเผยขอ้มลูการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

ในกรณีทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวาม้ านาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

บรษิทัฯ จะแต่งตัง้ผูเ้้ีย่ว้าญอสิระหรอืผูส้อบบญั้ขีองบรษิทั เป็นผูใ้หค้วามเหน็เกี่ยวกบัรายการระหว่างกนั

ดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ใ้้เป็นข้อมูล

ประกอบการตดัสนิใจ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าการเขา้ท ารายการดงักล่าวมคีวามจ าเป็นและมคีวามสมเหตุสมผล โดย

ค านึงถึงผลประโย้น์ของบรษิัทฯ เป็นส าคญั ทัง้นี้ บรษิัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้ในแบบแสดง

รายการขอ้มลูประจ าปี และหมายเหตุประกอบงบการเงนิทีไ่ดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญั้ขีองบรษิทั 

12.4 นโยบายการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

รายการระหว่างกนัที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนัน้ บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรอืขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถงึ

การปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการเกีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย

ตามมาตรฐานการบญั้ทีีก่ าหนดโดยสภาวิ้ า้พีบญั้ใีนพระบรมรา้ปูถมัภ ์ 

ทัง้นี้ การเขา้ท ารายการดงักล่าวจะต้องไม่เป็นการโยกยา้ย หรอืถ่ายเทผลประโย้น์ระหว่างบรษิทัฯ 

หรอืผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ แต่ตอ้งเป็นการท ารายการทีบ่รษิทั ไดค้ านึงถงึประโย้น์สูงสุดของบรษิทัฯ และผูถ้อื

หุน้ทกุราย  

12.5 แนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

บรษิัทฯ คาดว่าในอนาคต รายการรบับริการบ ารุงรกัษาและซ่อมแซมเครื่องจกัร ซื้ออะไหล่ วสัดุ

เครื่องจกัร และอุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าและการประกนัภยัโรงไฟฟ้า จะยงัคงมอียู ่

เพื่อซ่อมบ ารุง รกัษาเสถยีรภาพ เพิม่ประสทิธภิาพการท างานของโรงไฟฟ้า และบรหิารความเสีย่งภยัทีเ่กดิ

ขึ้นกับโรงไฟฟ้า โดยบริษัทฯ จะด าเนินการตามขัน้ตอนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งถูกรับรองโดย

คณะกรรมการบรษิทั เมือ่วนัที ่8 มถิุนายน 2559 

บรษิทัฯ คาดว่าในอนาคต รายการคา้ทัว่ไป เ้่น การซื้อสนิคา้ การรบับรกิารจ่ายเงนิเดอืนพนักงาน       

แกบ่รษิทัในเครอื การใหบ้รกิารเ้า่หอ้งประ้มุ การเ้่าพืน้ทีส่ านักงาน การรบับรกิารอาหารและเครื่องดื่ม การ

ท าประกนั้วีติ เป็นตน้ จะยงัคงเกดิขึน้เ้น่กนั บรษิทัฯ จะด าเนินการใหร้าคาและเงือ่นไข้ าระราคาเป็นไปตาม

เงือ่นไขการคา้ปกต ิ 
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นอกจากนี้ กลุ่มบรษิทัฯ อาจจะมกีารปรบัโครงสรา้งกลุ่มในอนาคตเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัแผนการด าเนิน

ธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ โดยการซื้อเงนิลงทุนหรอืจ าหน่ายเงนิลงทุนจะด าเนินการใหร้าคาและเงือ่นไขการ้ าระ

ราคามคีวามเหมาะสม เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง อยา่งไรกต็ามการใหค้วาม้่วยเหลอืทาง

การเงนิแกบ่รษิทัในเครอืจะไมเ่กดิขึน้ต่อไปในอนาคต 
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13. ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคญั 

13.1 สรปุรายงานการสอบบญัชี 

ความเหน็ 
 

ผูส้อบบญัชเีหน็ว่า งบการเงนิรวมของบรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ จ ากดั (มหาชน) (บรษิทั) และบรษิทัย่อย (กลุ่ม
กจิการ) และงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทัแสดงฐานะการเงนิรวมของกลุ่มกจิการและฐานะการเงนิเฉพาะ
กจิการของบรษิทั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะ
กจิการ กระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั  โดยถูกตอ้งตามทีค่วรใน
สาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

งบการเงินท่ีตรวจสอบ 
 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการประกอบดว้ย 

 งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

 งบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมและงบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั 

 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะ

กจิการส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั 

 งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั และ 

 หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการซึ่งรวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการ

บญัชทีีส่ าคญั 

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 
 

ผูส้อบบญัชไีดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชไีดก้ล่าวไวใ้น
ส่วนของความรบัผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการใน
รายงานของผูส้อบบญัช ีผูส้อบบญัชมีคีวามเป็นอสิระจากกลุ่มกจิการและบรษิทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของ
ผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชใีนสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีก่ าหนด
โดยสภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชูปถมัภ์ และผูส้อบบญัชไีด้ปฏบิตัติามความรบัผดิชอบด้านจรรยาบรรณ  
อืน่ๆ ซึง่เป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่านี้ ผูส้อบบญัชเีชือ่ว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชไีดร้บัเพยีงพอและ
เหมาะสมเพือ่ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของผูส้อบบญัช ี

เรือ่งส าคญัในการตรวจสอบ 
 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่าง ๆ ทีม่นีัยส าคญัทีสุ่ดตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของผูส้อบ
บญัชใีนการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการส าหรบังวดปัจจุบนั ผูส้อบบญัชไีดร้ะบุเรื่อง
การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์เป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบและได้น าเรื่องนี้มาพจิารณาในบรบิทของการ
ตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของผูส้อบบญัช ีทัง้นี้ 
ผูส้อบบญัชไีมไ่ดแ้สดงความเหน็แยกต่างหากส าหรบัเรือ่งนี้ 
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เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์  

 
อ้างถงึหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 4 ประมาณการทาง
บญัชีที่ส าคญั ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพนิิจ หมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิขอ้ 35 การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
 
ในเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกจิการประกาศโครงการ
คา่ตอบแทนพเิศษ แก่กรรมการและพนักงานของกลุ่มกจิการ 
ซึ่งผู้ที่เขา้ร่วมโครงการจะไดร้บัสทิธนิ าค่าตอบแทนพเิศษไป
ซื้อหุ้นที่บริษัทเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไปครัง้แรก (หุ้น 
IPO) ที่ราคาเสนอขายครัง้แรก ทัง้น้ีก าหนดให้ผู้เข้าร่วม
โครงการต้องท าสญัญากบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อยของบรษิทั
โดยต้องเป็นพนักงานของบริษัทต่อไปอีก 4 ปีปฏิทินเป็น
อย่างน้อย (ระยะเวลาตามเงื่อนไขบริการ) หากพนักงาน
ลาออกก่อนครบระยะเวลาตามเงื่อนไขบรกิาร พนักงานจะถูก
บังคับให้ขายหุ้นทัง้หมดและคืนเงินทัง้จ านวนให้แก่กลุ่ม
บริษทั วิธปีฏิบตัิทางการบญัชีส าหรบัโครงการน้ีอยู่ภายใต้
ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 2 เรื่อง 
การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
 
ผูส้อบบญัชีให้ความสนใจในประเดน็น้ีเน่ืองจากรายละเอียด
ของโครงการมคีวามซบัซ้อน การก าหนดวธิปีฏิบตัิทางการ
บญัชีที่เหมาะสมจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในหลายเรื่อง อาทิ
เช่น การประเมนิโอกาสที่พนักงานจะท างานกบักลุ่มบรษิทั
จนครบระยะเวลาตามเงื่อนไขบริการ การระบุวนัที่ให้สิทธิ
และวนัทีไ่ดร้บัสทิธ ิ
 
นอกจากน้ี วธิกีารวดัมูลค่ายุติธรรมของหุ้นต้องอาศยัการใช้
ดุลยพนิิจที่ส าคญัของผู้บรหิารเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานใน
อนาคตของกิจการและอัตราคิดลดที่ใช้ในการคาดการณ์
กระแสเงนิสดในอนาคต 

 
ผู้สอบบัญชีประเมินการพิจารณาของผู้บริหารเกี่ยวกับ
โครงการค่าตอบแทนพิเศษแก่กรรมการและพนักงานของ
กลุ่มกิจการว่าควรถือปฏิบัติตามนิยามของมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที่ 2 เรื่องการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็น
เกณฑ ์ 
 
ในการประเมนิน้ี ผูส้อบบญัชไีดส้อบถามผูบ้รหิารเกี่ยวกบัขอ้
สมมติฐานที่ใช้และสอบถามในเชิงทดสอบเพื่อประเมนิว่าข้อ
สมมติฐานเหล่านั ้นสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในสภาวะ
แวดล้อมปัจจุบนัและข้อมูลในอดตีของกจิการหรอืไม่ ผู้สอบ
บญัชีสอบทานเงื่อนไขต่าง ๆ ของโครงการ เพื่อค้นหาว่ามี
ความไมส่อดคลอ้งกบัขอ้วเิคราะหข์องผูบ้รหิารหรอืไม่ ผูส้อบ
บญัชไีมพ่บขอ้สงัเกตทีม่สีาระส าคญั 
 
ในการทดสอบวธิกีารประเมนิมูลค่ายุตธิรรม ผูส้อบบญัชหีารอื
กบัผูเ้ชีย่วชาญของผูส้อบบญัชเีพื่อสอบทานการประเมนิมูลค่า
ยุติธรรมของหุ้นที่เสนอขายต่อประชาชนทัว่ไปครัง้แรกซึ่ง
ค านวณโดยที่ปรกึษาของบรษิทั ขอบเขตงานของผูเ้ชี่ยวชาญ
ของผู้สอบบัญชีรวมถึงการประเมินความเหมาะสมและ 
ความสมเหตุสมผลของวิธีการที่ ใช้ในการวัดมูลค่า การ
ประมาณอัตราคิดลดและปัจจยัในการคิดลด และสอบทาน
ตรรกะของแบบจ าลองและการค านวณ ว่าเป็นวิธีการที่ถือ
ปฏบิตัทิ ัว่ไปในอุตสาหกรรมทีเ่ปรยีบเทยีบกนัไดห้รอืไม ่ 
 
ผูส้อบบญัชปีระเมนิความสมเหตุสมผลของขอ้สมมตฐิานหลกั
ที่ใช้ในการค านวณมูลค่ายุติธรรมของหุ้นโดยการเปรยีบเทียบ
กบัสญัญาที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลในอดตีของกลุ่มกิจการ ข้อมูลใน
ตลาดในอุตสาหกรรมที่เปรียบเทียบกันได้ และแผนการ
ด าเนินงานในอนาคตของกลุ่มกิจการ ผู้สอบบัญชีไม่พบ
ขอ้สงัเกตทีม่สีาระส าคญั 
 
ผู้ ส อบบัญชีท ดสอบความถู กต้ อ ง ของ ร ายละ เ อี ย ด
ประกอบการลงบัญชีค่าใช้จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ได้แก่ 
ขอ้มูลส่วนบุคคลของพนักงานและจ านวนพนักงานที่เข้าร่วม
โครงการ และทดสอบการค านวณ ผูส้อบบญัชไีม่พบความไม่
สอดคลอ้งกบัรายละเอยีดประกอบทีม่สีาระส าคญั 
 
จากวิธีการทดสอบข้างต้น ผู้สอบบัญชีเห็นว่าดุลยพินิจที่
ผู้บริหารใช้พิจารณาวิธีการบญัชีส าหรบัรายการ ว่าเป็นไป
อย่างเหมาะสม และมูลค่ายุติธรรมของหุ้นอยู่ในระดับที่
ยอมรบัได ้
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ข้อมูลอ่ืน  
 

กรรมการเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มลูอืน่ ขอ้มลูอืน่ประกอบดว้ย ขอ้มลูซึง่รวมอยูใ่นรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถงึ
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ และรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรายงานนัน้ ผูส้อบบญัชคีาดว่า
ผูส้อบบญัชจีะไดร้บัรายงานประจ าปีภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชนีี้  

ความเหน็ของผูส้อบบญัชตี่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไม่ครอบคลุมถงึขอ้มลูอื่น และผูส้อบ
บญัชไีมไ่ดใ้หค้วามเชือ่มัน่ต่อขอ้มลูอืน่ 

ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชทีีเ่กีย่วเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการคอื 
การอ่านและพจิารณาว่าขอ้มลูอื่นมคีวามขดัแยง้ทีม่สีาระส าคญักบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
หรอืกบัความรูท้ีไ่ด้รบัจากการตรวจสอบของผูส้อบบญัช ี หรอืปรากฏว่าขอ้มูลอื่นมกีารแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อ
ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่  

เมื่อผูส้อบบญัชไีดอ้่านรายงานประจ าปี หากผูส้อบบญัชสีรุปไดว้่ามกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็น
สาระส าคญั ผูส้อบบญัชตีอ้งสือ่สารเรือ่งดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 

ความรบัผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

กรรมการมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดย
ถกูตอ้งตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคุมภายในทีก่รรมการ
พจิารณาว่าจ าเป็น เพือ่ใหส้ามารถจดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลู
ทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัไมว่่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  

ในการจดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ กรรมการรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของ
กลุ่มกจิการและบรษิัทในการด าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องทีเ่กีย่วกบัการด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความ
เหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่อง เวน้แต่กรรมการมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุ่ม
กจิการและบรษิทั หรอืหยดุด าเนินงาน หรอืไมส่ามารถด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได ้ 

คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีช่่วยกรรมการในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงนิ
ของกลุ่มกจิการและบรษิทั 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของผูส้อบบญัชมีวีตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิรวมและงบ
การเงนิเฉพาะกจิการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะ
เกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชซีึง่รวมความเหน็ของผูส้อบบญัชอียู่ดว้ย 
ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคอืความเชื่อมัน่ในระดบัสูง  แต่ไม่ได้เป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตัิงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัทีม่อียู่ได้
เสมอไป ขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และถอืว่ามสีาระส าคญัเมื่อคาดการณ์
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อยา่งสมเหตุสมผลไดว้่ารายการทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการ หรอืทกุรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจ
ทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี้  

ในการตรวจสอบของผูส้อบบญัชตีามมาตรฐานการสอบบญัช ีผูส้อบบญัชไีดใ้ชดุ้ลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี
และการสงัเกต และสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของผูส้อบบญัชรีวมถงึ 

 ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิรวมและ

งบการเงนิเฉพาะกจิการ ไมว่่าจะเกดิจากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีาร

ตรวจสอบเพือ่ตอบสนองต่อความเสีย่งเหล่านัน้ และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสม

เพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของผูส้อบบญัช ีความเสีย่งทีไ่ม่พบขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนั

เป็นสาระส าคญัซึง่เป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสีย่งทีเ่กดิจากขอ้ผดิพลาด เนื่องจากการ

ทุจรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มูล 

การแสดงขอ้มลูทีไ่มต่รงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคมุภายใน 

 ท าความเขา้ใจในระบบการควบคมุภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบ

ทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไมใ่ชเ่พือ่วตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของ

การควบคมุภายในของกลุ่มกจิการและบรษิทั 

 ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีก่รรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ

ทางบญัช ีและการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยกรรมการ 

 สรุปเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่องของกรรมการ

จากหลักฐานการสอบบญัชทีี่ได้รบั และประเมินว่ามคีวามไม่แน่นอนที่มสีาระส าคญัที่เกี่ยวกบั

เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้สงสยัอย่างมนีัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่ม

กจิการและบรษิทัในการด าเนินงานต่อเนื่องหรอืไม่ ถา้ผูส้อบบญัชไีดข้อ้สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่ี

สาระส าคญั ผูส้อบบญัชตีอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองผูส้อบบญัชโีดยใหข้อ้สงัเกตถงึการ

เปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่

เพยีงพอ ความเหน็ของผูส้อบบญัชจีะเปลีย่นแปลงไป ขอ้สรุปของผูส้อบบญัชขีึน้อยู่กบัหลกัฐานการ

สอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถึงวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชขีองผูส้อบบญัชี อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรอื

สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มกจิการและบรษิทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเนื่อง  

 ประเมนิการน าเสนอ โครงสรา้งและเนื้อหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวม 

รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงรายการ และเหตุการณ์ใน

รปูแบบทีท่ าใหม้กีารน าเสนอขอ้มลูโดยถกูตอ้งตามทีค่วรหรอืไม่ 

 ได้รบัหลกัฐานการสอบบญัชทีี่เหมาะสมอย่างเพยีงพอเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงนิของกจิการภายใน

กลุ่มหรอืกจิกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มกจิการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงนิรวม ผู้สอบบัญชี

รบัผดิชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มกจิการ ผูส้อบ

บญัชเีป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของผูส้อบบญัช ี
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ผูส้อบบญัชไีดส้ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ทีส่ าคญัซึง่รวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามทีไ่ดว้างแผนไว้ ประเด็นทีม่นีัยส าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องทีม่นีัยส าคญัใน
ระบบการควบคมุภายในหากผูส้อบบญัชไีดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของผูส้อบบญัช ี

ผูส้อบบญัชไีดใ้หค้ ารบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ผูส้อบบญัชไีด้ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณที่
เกีย่วขอ้งกบัความเป็นอสิระและไดส้ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัความสมัพนัธ์ทัง้หมด  ตลอดจน
เรือ่งอืน่ซึง่ผูส้อบบญัชเีชือ่ว่ามเีหตุผลทีบุ่คคลภายนอกอาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของผูส้อบบญัชี
และมาตรการทีผู่ส้อบบญัชใีชเ้พือ่ป้องกนัไมใ่หผู้ส้อบบญัชขีาดความเป็นอสิระ 

จากเรื่องที่สื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบญัชีได้พจิารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มนีัยส าคญัที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเรือ่งส าคญัในการตรวจสอบ 
ผูส้อบบญัชไีดอ้ธบิายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อ
สาธารณะเกีย่วกบัเรือ่งดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกดิขึน้ ผูส้อบบญัชพีจิารณาว่าไมค่วรสือ่สารเรื่อง
ดงักล่าวในรายงานของผู้สอบบญัชีเพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมี
ผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อสว่นไดเ้สยีสาธารณะจากการสือ่สารดงักล่าว 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

      
ตรวจสอบแล้ว 

(พนับาท) 
  

2558 ร้อยละ 2559 ร้อยละ 2560 ร้อยละ 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 
        

            
สินทรพัย ์

        
สินทรพัยห์มุนเวียน  

        
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด  

  
5,038,602 8.0 8,322,125 10.9 18,209,461 20.4 

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการเบกิถอนภายในหนึ่งปี 412,288 0.7 703,539 0.9 620,864 0.7 

เงนิลงทนุระยะสัน้ 
  

982,637 1.6 1,160,515 1.5 346,039 0.4 

ลูกหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สุทธ ิ
  

3,699,773 5.9 4,262,305 5.6 4,669,942 5.2 

เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แกบุ่คคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
  

298,600 0.5 268,000 0.4 207,000 0.2 

อะไหล่และวสัดุส ารองคลงั - สุทธ ิ
  

828,859 1.3 818,664 1.1 877,918 1.0 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 
  

1,101,731 1.8 1,079,668 1.4 906,235 1.0 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 
  

12,362,490 19.7 16,614,816 21.8 25,837,459 29.0 

            
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 

        
เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการเบกิถอนเกนิกว่าหนึ่งปี 269,282 0.4 255,798 0.3 236,871 0.3 

เงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม 
  

1,581,469 2.5 1,504,329 2.0 1,358,033 1.5 

เงนิลงทนุในการรว่มคา้ 
  

911,941 1.5 1,049,333 1.4 1,069,544 1.2 

เงนิลงทนุระยะยาวอื่น 
  

5,000 0.0 - 0.0 - 0.0 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ 
  

4,902 0.0 4,902 0.0 4,902 0.0 

ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ - สุทธ ิ
  

41,778,841 66.5 46,993,796 61.8 51,469,852 57.7 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธ ิ
  

5,078,904 8.1 6,601,153 8.7 7,203,803 8.1 

เงนิมดัจ าค่าซือ้ทีด่นิ 
  

- 0.0 2,570,860 3.4 1,369,560 1.5 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี
  

118,510 0.2 90,677 0.1 100,852 0.1 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 
  

681,795 1.1 360,888 0.5 589,961 0.7 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 
  

50,430,643 80.3 59,431,736 78.2 63,403,378 71.0 

รวมสินทรพัย ์
  

62,793,133 100.0 76,046,552 100.0 89,240,837 100.0 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

      
ตรวจสอบแล้ว 

(พนับาท) 
  

2558 ร้อยละ 2559 ร้อยละ 2560 ร้อยละ 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 
        

            
หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 

        
หน้ีสินหมนุเวียน         
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 

  
88,000 0.1 195,774 0.3 - 0.0 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 
  

5,098,371 8.1 3,614,578 4.8 4,491,898 5.0 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการอื่น 
  

42,283 0.1 40,885 0.1 38,844 0.0 

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 
        

 
ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - สุทธ ิ

  
1,936,671 3.1 2,480,914 3.3 1,844,656 2.1 

ส่วนของหุน้กูท้ีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - สุทธ ิ
  

- 0.0 - 0.0 2,298,073 2.6 

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
        

 
ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

  
450,000 0.7 462,500 0.6 527,000 0.6 

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 
  

32,495 0.1 54,103 0.1 67,664 0.1 

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 
  

250,804 0.4 227,327 0.3 179,228 0.2 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 
  

7,898,623 12.6 7,076,080 9.3 9,447,362 10.6 

            
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 

        

            
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สุทธ ิ

  
42,617,691 67.9 46,998,098 61.8 34,996,477 39.2 

หุน้กู ้- สุทธ ิ
  

- 0.0 5,489,078 7.2 14,677,765 16.4 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
  

4,547,500 7.2 4,085,000 5.4 3,558,000 4.0 

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี
  

71,854 0.1 75,484 0.1 85,552 0.1 

ประมาณการหนี้สนิการรือ้ถอนสนิทรพัย ์
  

153,583 0.2 226,644 0.3 233,859 0.3 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
  

136,105 0.2 156,488 0.2 175,435 0.2 

หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น 
  

277,718 0.4 405,605 0.5 322,608 0.4 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 
  

47,804,450 76.1 57,436,397 75.5 54,049,697 60.6 

รวมหน้ีสิน 
  

55,703,073 88.7 64,512,477 84.8 63,497,059 71.2 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

      
ตรวจสอบแล้ว 

(พนับาท) 
  

2558 ร้อยละ 2559 ร้อยละ 2560 ร้อยละ 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 
        

            
หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ) 

        
ส่วนของเจ้าของ 

        
ทนุเรอืนหุน้ 

        

 
ทนุจดทะเบยีน  

        

  
หุน้สามญั 2,700,000,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 2 บาท 

      

  
    (พ.ศ. 2558 : หุน้สามญั 37,800,000 หุน้  

        

  
    มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท)  

  
3,780,000   5,400,000   5,400,000   

 
ทนุทีอ่อกและช าระแลว้ 

        

  
หุน้สามญั 2,606,900,000 หุน้ ช าระเตม็มลูคา่หุน้ละ 2 บาท 

      

  
    (พ.ศ. 2559 : หุน้สามญั 1,890,000,000 หุน้  

        

  
    ช าระเตม็มลูคา่หุน้ละ 2 บาท) 

  
- 0.0 3,780,000 5.0 5,213,800 5.8 

  
หุน้สามญั 7,500,000 หุน้ ช าระเตม็มลูคา่หุน้ละ 100 บาท 750,000 1.2 - 0.0 - 0.0 

  
หุน้สามญั 1,000,000 หุน้ ช าระแลว้มลูคา่หุน้ละ 95.64 บาท 95,640 0.2 - 0.0 - 0.0 

  
หุน้สามญั 29,300,000 หุน้ ช าระแลว้มลูค่าหุน้ละ 25 บาท 732,500 1.2 - 0.0 - 0.0 

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 
  

- 0.0 - 0.0 9,644,040 10.8 

ส ารองหุน้เพื่อโครงการผลประโยชน์พนกังานทีใ่ชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ - 0.0 - 0.0 (169,355) -0.2 

ทนุส ารองอื่น - การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
  

- 0.0 - 0.0 36,927 0.0 

ก าไรสะสม 
        

 
จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 

  
112,411 0.2 137,797 0.2 196,385 0.2 

 
ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 

  
1,138,823 1.8 2,057,854 2.7 4,005,015 4.5 

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ 
  

(85,112) -0.1 (75,488) -0.1 (273,560) -0.3 

            
รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 

  
2,744,263 4.4 5,900,162 7.8 18,653,253 20.9 

ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 
  

4,345,797 6.9 5,633,912 7.4 7,090,525 7.9 

รวมส่วนของเจ้าของ 
  

7,090,060 11.3 11,534,075 15.2 25,743,778 28.8 

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 
  

62,793,133 100.0 76,046,552 100.0 89,240,837 100.0 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

      
ตรวจสอบแล้ว 

(พนับาท ยกเว้นจ านวนต่อหุ้น ซ่ึงมีหน่วยเป็นบาท) 
  

2558 ร้อยละ 2559 ร้อยละ 2560 ร้อยละ 

            รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 
  

23,943,072 100.0 27,746,866 100.0 31,482,176 100.0 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 
  

22,857,808 95.5 27,232,262 98.1 30,651,056 97.4 

รายไดจ้ากการก่อสรา้งภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน 
  

1,085,264 4.5 514,605 1.9 831,119 2.6 

            ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร 
  

(19,288,029) -80.6 (21,631,653) -78.0 (24,012,893) -76.3 

ตน้ทนุการก่อสรา้งภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน 
  

(904,445) -3.8 (428,838) -1.5 (729,552) -2.3 

รวมต้นทุนขายและการให้บริการ 
  

(20,192,474) -84.3 (22,060,491) -79.5 (24,742,446) -78.6 

            
ก าไรขัน้ต้น 

  
3,750,598 15.7 5,686,375 20.5 6,739,730 21.4 

รายไดอ้ื่น 
  

249,432 1.0 171,725 0.6 187,021 0.6 

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร 
  

(954,249) -4.0 (1,099,954) -4.0 (1,263,075) -4.0 

ก าไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปลีย่น 
  

(1,517) 0.0 85,255 0.3 (38,384) -0.1 

ตน้ทนุทางการเงนิ1 

  
(2,789,331) -11.6 (2,563,407) -9.2 (2,052,693) -6.5 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 
 

63,998 0.3 261,017 0.9 255,752 0.8 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 
  

318,931 1.3 2,541,011 9.2 3,828,350 12.2 

ภาษเีงนิได ้
  

28,370 0.1 (225,141) -0.8 (234,500) -0.7 

ก าไรส าหรบัปี 
  

347,301 1.5 2,315,869 8.3 3,593,850 11.4 

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อ่ืน : 
        

รายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงัก าไร 
        

 
หรอืขาดทนุในภายหลงั 

        

  
การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนั 

        

   
ผลประโยชน์พนกังาน - สุทธจิากภาษ ี

  
(12,919) -0.1 - 0.0 - 0.0 

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงัก าไร 
        

 
หรอืขาดทนุในภายหลงั 

        

  
ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงนิ 27,936 0.1 5,036 0.0 (236,871) -0.8 

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 
  

362,317 1.5 2,320,905 8.4 3,356,979 10.7 

การแบ่งปันก าไร 
        

 
ส่วนทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 

  
36,261 0.2 1,380,250 5.0 2,126,710 6.8 

 
ส่วนทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม 

  
311,039 1.3 935,619 3.4 1,467,140 4.7 

      
347,301 1.5 2,315,869 8.3 3,593,850 11.4 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

      
ตรวจสอบแล้ว 

(พนับาท ยกเว้นจ านวนต่อหุ้น ซ่ึงมีหน่วยเป็นบาท) 
  

2558 ร้อยละ 2559 ร้อยละ 2560 ร้อยละ 

การแบ่งปันก าไรเบด็เสรจ็รวม 
        

 
ส่วนทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 

  
46,031 0.2 1,385,479 5.0 1,928,656 6.1 

 
ส่วนทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม 

  
316,286 1.3 935,426 3.4 1,428,322 4.5 

      
362,317 1.5 2,320,905 8.4 3,356,979 10.7 

ก าไรต่อหุ้น 
        

ก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน2 

  
0.06 

 
0.93 

 
0.96 

 
 

1 ไมร่วมตน้ทนุทางการเงนิของโครงการทีอ่ยู่ระหว่างการก่อสรา้ง เนื่องจากตน้ทนุทางการเงนิดงักล่าวจะถูกบนัทกึเป็นตน้ทนุการลงทนุในทรัพยส์นิ
ของโครงการ ตน้ทนุทางการเงนิทีม่ไิดร้วมอยู่ในงบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ของบรษิทัฯ มจี านวน 670.4 ลา้นบาท 270.5 ลา้นบาท และ 262.1 ล้าน
บาท ส าหรบัปี 2558 2559 และ 2560 ตามล าดบั  โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในหมายเหตุ 16 เรื่องงบการเงนิรวม 

2 ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐานค านวณโดยการหารก าไร (ขาดทนุ) สุทธทิีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สามญัของบรษิทัใหญ่ด้วยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ย
ถ่วงน ้าหนกัทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ในระหว่างปีดงักล่าว ในระหว่างปี 2559 บรษิทัฯ ไดเ้ปลีย่นแปลงมูลค่าหุน้ของบรษิทัฯ จากเดมิมูลค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 
100 บาท เป็นมลูค่าหุน้ละ 2 บาท เพื่อประโยชน์ในการเปรยีบเทยีบ จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักทีน่ ามาใชใ้นการค านวณก าไรต่อหุน้
ส าหรบัปี 2558 ไดถู้กปรบัปรงุเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงจ านวนหุน้ในปีปัจจุบนัเสมอืนว่าการแตกหุน้นัน้ได้เกดิขึน้ตัง้แต่แรกของรอบ
ระยะเวลาบญัชดีงักล่าว ดงันัน้ จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักทัง้หมดเท่ากบั 570,323,425 หุน้ในปี 2558 จ านวน 1,479,790,466 หุน้ ใน
ปี 2559 และจ านวน 2,213,727,945 หุน้ ในปี 2560  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สว่นที ่3 - 13 หน้า 11 

 
 

      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

      
ตรวจสอบแล้ว 

(พนับาท)   
 

2558 2559 2560 

         กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 
    

ก าไรก่อนภาษเีงนิไดส้ าหรบัปี 
 

318,931 2,541,011 3,828,350 

รายการปรบัปรงุ 
     

 
- คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 

 
1,875,672 2,474,765 2,758,020 

 
- ตดัจ าหน่ายคา่ธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกูย้มืและ 

    

  
ออกหุน้กูร้อตดับญัช ี

 
29,150 46,431 204,171 

 
- คา่เผื่ออะไหล่และวสัดสุ ารองคลงัเคลื่อนไหวชา้ 

 
- - 49,162 

 
- ขาดทุน(ก าไร)จากการตดัจ าหน่ายและขายสนิทรพัยถ์าวร 

 
(843) 3,122 (1,996) 

 
- ดอกเบีย้รบั 

  
(131,712) (77,185) (106,299) 

 
- ดอกเบีย้จา่ย 

  
1,794,817 2,776,295 2,880,313 

 
- คา่ใชจ้า่ยผลประโยชน์พนกังาน 

 
20,322 22,784 19,174 

 
- คา่ใชจ้า่ยผลประโยชน์พนกังานโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์ 

 
- - 36,927 

 
-(ก าไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้ 

 
923,467 (225,975) (1,048,731) 

 
-(ก าไร)ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงนิลงทุน 

 
(83,720) - - 

 
- สว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการร่วมคา้ 

 
(63,998) (261,017) (255,752) 

 
- รายไดจ้ากการก่อสรา้งภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน 

 
(1,085,264) (514,605) (831,119) 

         การเปลี่ยนแปลงในสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิด าเนินงาน 
    

 
ลดลง(เพิม่ขึน้)ในสนิทรพัยด์ าเนินงาน 

    

 
- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 

 
298,331 163,125 1,985,069 

 
- อะไหล่และวสัดสุ ารองคลงั 

 
(110,939) 10,196 (82,746) 

 
- สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 

 
(284,645) 68,280 149,342 

 
- สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนอื่น 

 
29,881 11,094 (58,788) 

 
เพิม่ขึน้(ลดลง)ในหน้ีสนิด าเนินงาน 

    

 
- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 

 
804,283 (255,553) (1,789,498) 

 
- หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 

 
103,615 (36,625) (49,443) 

 
- ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

 
(215) (2,400) - 

 
- หน้ีสนิไม่หมนุเวยีนอื่น 

 
(40,851) 128,706 (81,879) 

         เงนิสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมด าเนินงาน 
 

4,396,284 6,872,449 7,604,279 

 
- เงนิสดรบัจากดอกเบี้ย 

 
172,649 97,820 139,051 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

      
ตรวจสอบแล้ว 

(พนับาท)   
 

2558 2559 2560 

 
- เงนิสดจา่ยภาษเีงนิได ้

 
(99,306) (198,626) (237,901) 

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมด าเนินงาน 
 

4,469,626 6,771,642 7,505,429 

 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

    
เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการเบกิถอนลดลง(เพิม่ขึน้) 

 
17,182 (261,626) 101,602 

เงนิสดรบั(จ่าย)ส าหรบัเงนิลงทุนระยะสัน้ 
 

(622,162) (193,912) 814,476 

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่บุคคลหรอืกจิการที่เกีย่วขอ้งกนั 
 

630,000 30,600 61,000 

เงนิสดจา่ยเพื่อเงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่บุคคลหรอืกจิการที่เกีย่วขอ้งกนั 
 

(535,000) - - 

เงนิสดจา่ยเพื่อซือ้เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - สทุธจิากเงนิสดทีไ่ดม้า 
 

- (10,697) - 

เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 
 

- 90,001 - 

เงนิสดรบัจากการลดทุนของเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 
 

120,461 134,846 138,605 

เงนิสดจา่ยเพื่อเพิม่เงนิลงทุนในการรว่มคา้  
 

(932,738) (39,905) - 

เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนระยะยาวอื่น 
 

4,660 - - 

เงนิสดจา่ยเพื่อซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

(9,901,539) (9,292,816) (6,245,792) 

เงนิสดจา่ยเพื่อซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 
 

(1,156,199) (710,136) (25,917) 

เงนิสดรบัจากการขายที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 
 

1,687 2,133 3,913 

เงนิสดรบัคนืเงนิมดัจ าคา่ซือ้ทีด่นิ 
 

- - 1,820,052 

เงนิสดจา่ยมดัจ าคา่ซือ้ทีด่นิ 
 

- (2,570,860) (1,557,500) 

เงนิปันผลรบั 
  

102,749 105,824 216,203 

เงนิสดจา่ยล่วงหน้าเพื่อการพฒันาโครงการ 
 

(370,953) (338,674) (130,539) 

         เงนิสดสทุธไิดม้าจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 
 

(12,641,853) (13,055,221) (4,803,898) 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

      
ตรวจสอบแล้ว 

(พนับาท)   
 

2558 2559 2560 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน  
    

เงนิสดรบัจากการเพิม่ทุน 
 

732,500 2,201,860 11,301,045 

เงนิสดจา่ยค่าใชจ้า่ยในการออกหุน้ 
 

- - (392,560) 

เงนิสดรบัจากการเพิม่ทุนในบรษิทัยอ่ย 
 

777,858 724,897 778,512 

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 
 

88,000 534,774 267,000 

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 
 

16,257,703 10,952,371 5,814,161 

เงนิสดรบัจากการออกหุน้กู้ 
 

- 5,500,000 11,500,000 

เงนิสดจา่ยช าระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 
 

(3,609,546) (427,000) (462,774) 

เงนิสดจา่ยช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 
 

(1,533,678) (5,710,514) (17,297,664) 

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 
 

- - 1,360,000 

เงนิสดจา่ยช าระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 

- - (1,360,000) 

เงนิสดจา่ยช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 

(402,000) (450,000) (462,500) 

เงนิสดจา่ยค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกูย้มืและออกหุน้กู้ 
 

(240,215) (43,394) (36,539) 

เงนิสดจา่ยเพื่อซือ้สว่นไดเ้สยีในบรษิทัยอ่ยจากสว่นไดเ้สยีที่ 
    

 
ไมม่อี านาจควบคมุ 

  
(0) - - 

เงนิปันผลจา่ยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 
 

(1,355,886) (435,834) (120,960) 

เงนิปันผลจา่ยใหแ้ก่สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 
 

(654,201) (469,781) (397,474) 

ดอกเบีย้จา่ย 
  

(2,629,744) (2,814,887) (3,179,891) 

         เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 
 

7,430,789 9,562,492 7,310,358 

 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้สทุธิ 

 
(741,437) 3,278,913 10,011,889 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี 
 

5,769,157 5,038,602 8,322,125 

ก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลีย่น 
 

10,882 4,611 (124,553) 

         เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส้ินปี 
 

5,038,602 8,322,125 18,209,461 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

      
ตรวจสอบแล้ว 

(พนับาท)   
 

2558 2559 2560 

         
ข้อมลูเพ่ิมเติม : 

     

         
รายการทีไ่มใ่ช่เงนิสด 

     

 
- เจา้หน้ีจากการซือ้ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 

    

  
และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 

 
2,098,524 335,752 189,169 

 
- ภาระผกูพนัจากประมาณการตน้ทุนการรือ้ถอนสนิทรพัย์ 

 
153,583 226,644 7,215 

 
- สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนตามสญัญาสมัปทาน 

 
1,170,434 514,605 831,119 

 - โอนลูกหน้ีกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัเป็นเงนิใหกู้ร้ะยะยาวแก่ 
    

  
บุคคลหรอืกจิการที่เกีย่วขอ้งกนั 

 
- - - 

 
- เปลีย่นสถานะจากเงนิลงทุนระยะยาวอื่นเป็นเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 

 
- 5,000 - 

 
- โอนจากเงนิจา่ยล่วงหน้าค่าหุน้เป็นเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 

 
- - - 

 
- เจา้หน้ีจากการลงทุนในบรษิทัยอ่ย 

 
- - - 

 
- ลูกหน้ีจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 

 
90,001 - - 

 - โอนจากเงนิจา่ยล่วงหน้าเพื่อการพฒันาโครงการ 
    

  
เป็นสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 

 
- 562,060 - 

 
- เงนิอุดหนุนบรษิทัยอ่ยภายใตโ้ครงการผลตอบแทนพนักงาน 

 
- - - 

 
- โอนทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ไปเป็นอะไหล่และวสัดสุ ารองคลงั 

 
- 10,156 22,493 

 
- ตน้ทุนการกูย้มืทีร่วมเป็นตน้ทุนของโรงไฟฟ้าระหวา่งก่อสรา้ง 

 
- 270,500 262,055 

 
- โอนเงนิมดัจ าที่ดนิไปเป็นที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

 
- - 938,748 

 
- โอนทีด่นิไปเป็นสทิธใินการใชท้ีด่นิ 

 
- - 256,667 

 
- เงนิปันผลคา้งรบั 

  
- - 27,048 
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อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

 
1   รวมเงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการเบกิถอนน้อยกว่า 1  ปี 
2 รวมรายไดค้า้งรบั 
3 รวมค่าใชจ้า่ยคา้งจา่ย 
4 ความสามารถในการท าก าไร โดยคดิจาก EBITDA และก าไรสุทธปิรบัปรุง มใิช่การวดัผลการด าเนินงานทางการเงนิตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิของไทย (Thai Financial Reporting Standards หรอื TFRS) 
5 ค านวณจากก าไร (ขาดทนุ) สุทธปิรบัปรงุส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ หารดว้ยค่าเฉลีย่ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ่ 
6 ค านวนจากก าไร (ขาดทนุ) สุทธปิรบัปรงุ หารดว้ยค่าเฉลีย่ของสนิทรพัยร์วม 
7 อตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (Interest Bearing Debt) ค านวณจากหนี้สนิทีม่ภีาระผูกพนัดอกเบี้ยหารด้วยส่วนของผูถ้อื

หุน้รวม อนึ่ง Interest Bearing Debt หมายถงึ หนี้สนิทีม่ภีาระผูกพนัดอกเบี้ยทัง้หมดในงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ซึ่ง ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2559 ประกอบไปดว้ย 4 รายการ คอื (ก) เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ (ข) เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั (ค) เงนิกู้ยมืระยะ
สัน้จากกจิการอื่น (ง) เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิสุทธ ิและ (จ) หุน้กู ้

8 จ านวนหนี้สนิเฉพาะทีม่ภีาระดอกเบีย้จา่ย (interest bearing debt) หกัดว้ยเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 
9 ขอ้ก าาหนดว่าดว้ยสทิธแิละหน้าทีข่องผูอ้อกหุน้กู้ (บรษิทัฯ) และผูถ้อืหุน้กู้ได้ก าหนดใหผู้อ้อกหุน้กู้ด ารงอตัราหนี้สนิสุทธติ่อส่วนของผูถ้อืหุน้ ใน

อตัราส่วนไมเ่กนิ 6:1 ณ วนัค านวณใดๆ 
10 รวมดอกเบีย้จา่ยแก่กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กรมิ เพาเวอร ์

 

  
 

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2558 2559 2560 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)    
อตัราสว่นสภาพคล่อง (เท่า) 1.6  2.3  2.7 
อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเรว็1 (เท่า) 1.4  2.2  2.6 
อตัราสว่นสภาพคล่องกระแสเงนิสด (เท่า) 0.6  1.0  0.8 
อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนี้การคา้2 (เท่า) 7.7 7.8  7.6 
ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ (วนั) 46.9 46.4  47.3 
อตัราสว่นหมนุเวยีนเจา้หนี้การคา้3 (เท่า) 6.7 6.8 9.8 
ระยะเวลาช าระหนี้ (วนั) 53.4 53.1  36.6 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio) 
อตัราก าไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) 15.7 20.5 21.4 
อตัราก าไร EBITDA4 (รอ้ยละ) 20.5 27.0 27.7 
อตัราสว่นเงนิสดต่อการท าก าไร (เท่า) 1.6 1.5 1.4 
อตัราสว่นก าไรสุทธปิรบัปรุง4 (รอ้ยละ) 5.3 7.5 9.3 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio) 
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้5 (รอ้ยละ) 23.6 27.0 14.1 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์6 (รอ้ยละ) 2.3 3.0 3.5 
อตัราการหมนุของสนิทรพัย์ (เท่า) 0.4 0.4 0.4 
อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio) 
อตัราสว่นหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 7.9 5.6 2.5 
อตัราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้7  

(Interest Bearing Debt) 6.3 4.8 2.1 
อตัราสว่นหนี้สนิสุทธต่ิอส่วนของผูถ้อืหุน้8 9 5.5 4.0 1.4 
อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้10 (เท่า)  2.5 2.5 2.6 

อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั (Cash basis) (เท่า)  0.2 0.3 0.3 



 

สว่นที ่3 - 14 หน้า 1 

 
 

14. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 

การวเิคราะหแ์ละค าอธบิายทีจ่ะกล่าวต่อไปนี้ จดัท าบนงบการเงนิรวมส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 

2559 และ 2560 (ตรวจสอบแลว้) และควรอ่านประกอบกบังบการเงนิรวมและหมายเหตุประกอบงบการเงนิ

ดงักล่าว โดยงบการเงนิของกลุ่มบรษิทัฯ ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิไทย (TFRS) เวน้แต่จะ

ไดก้ าหนดไวเ้ป็นอยา่งอืน่  

14.1 เหตกุารณ์ส าคญัในปี 2560 

 การเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ประชาชนเป็นการทัว่ไปครัง้แรก (IPO)  

 เมือ่วนัที ่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 บรษิทัรบัช าระคา่หุน้สามญัทีน่ าเสนอขายต่อประชาชนครัง้แรก 

ส าหรบัหุน้จ านวน 651,800,000 หุน้ ซึง่มมีลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 2 บาท โดยเสนอขายในราคาหุน้ละ 16 บาท คดิ

เป็นจ านวนเงนิรวมทัง้สิน้ 10,429 ลา้นบาท จดัเป็นสว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญัจ านวน 9,125 ลา้นบาท หุน้สามญั

ของบรษิทัไดเ้ริม่เขา้ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยตัง้แต่ วนัที ่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

บรษิทับนัทกึคา่ใชจ้่ายเกีย่วกบัการออกหุน้จ านวน 393 ลา้นบาท เป็นรายการหกัในบญัชสีว่นเกนิมลูคา่หุน้

สามญั บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทนุกบักระทรวงพาณิชย ์เมือ่วนัที ่17 กรกฏาคม พ.ศ. 2560  

เมื่อวนัที ่ 21 สงิหาคม พ.ศ. 2560 บรษิทัรบัช าระค่าหุน้สามญัเพิม่เตมิส าหรบัหุน้ส่วนเกนิ (Over-

allotment) ส าหรบัหุน้จ านวน 65,100,000 หุน้ ซึง่มมีลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 2 บาท โดยเสนอขายในราคาหุน้ละ 16 

บาท คดิเป็นจ านวนเงนิรวมทัง้สิน้ 1,042 ลา้นบาท จดัเป็นส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญัจ านวน 911 ลา้นบาท 

บรษิทัจดทะเบยีนทนุทีช่ าระแลว้กบักระทรวงพาณิชยเ์มือ่วนัที ่21 สงิหาคม พ.ศ. 2560 

 การออกหุ้นกู้ของโครงการโรงไฟฟ้า 

 เมื่อวนัที ่21 เมษายน พ.ศ. 2560 บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เอสพวี ี1 จ ากดั (“ABPSPV1”) ซึง่

เป็นบรษิทัยอ่ยของบรษิทั ไดอ้อกหุน้กูป้ระเภทมผีูค้ ้าประกนั จ านวน 11 ชุด เป็นจ านวนเงนิรวมทัง้สิน้ 11,500 

ลา้นบาท โดยมบีรษิทัยอ่ยจ านวน 3 บรษิทั ไดแ้ก ่บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์3 จ ากดั บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ 

เพาเวอร ์(ระยอง) 1 จ ากดั และบรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จ ากดั เป็นผูค้ ้าประกนั มกี าหนดไ่่

่อนในชว่งระหว่าง 3-15 ปี และมอีตัราดอกเบีย้ระหว่าง รอ้ยละ 2.7 - 4.8 ต่อปี 

 การเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยข์องโครงการ โรงไฟฟ้าพลงัน ้า เซน ้าน้อย 2 เซกะต า 1 
 โรงไฟฟ้าพลงัน ้า เซน ้าน้อย 2 เซกะต า 1 เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้า 2 โครงการ ตัง้อยู่ทีแ่ขวง

จ าปาสกั ประเทศ สปป. ลาว มกี าลงัการผลติไฟฟ้าตดิตัง้ 20.1 เมกะวตัต์ ไดเ้ปิดด าเนินการเชงิพาณิชยแ์ละ

จ าหน่ายไฟฟ้าเขา้ระบบใหก้บัการไฟฟ้าลาวเมื่อวนัที่ 30 กรกฎาคม 2560 ตามสญัญาซื้อขายไฟฟ้าระยะเวลา 

25 ปี ซึง่การเปิดด าเนินการเชงิพาณิชยด์งักล่าวเป็นไปตามก าหนดระยะเวลาทีร่ะบุไวใ้นสญัญาซื้อขายไฟฟ้า

กบัการไฟฟ้าลาว โดยตน้ทนุการกอ่สรา้งนัน้ไดเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดไวก้บัธนาคารผูใ้หส้นิเชือ่ 
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วงเงินกู้ของธนาคารพฒันาเอเชีย (ADB)                                                                                                                                  

 เมือ่วนัที ่16 มิ่ ุนายน 2560 บรษิทัไดเ้ขา้ท าสญัญาเงนิกูก้บั ADB ในฐานะทีเ่ป็นผูด้แูลผลประโยชน์ 

(trustee) ของกองทนุ Canadian Climate Fund โดยใหบ้รษิทั กูย้มืเงนิจ านวนรวมไมเ่กนิ 20 ลา้นเหรยีญสหรฐั 

ส าหรบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนประเภทอื่น (Concessional Loan Facility) โดยมวีตัุ่ประสงค์

เพือ่ใหบ้รษิทั ใชส้ าหรบัการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนในประเทศฟิลปิปินส์ ลาว เมยีนมาร ์

กมัพชูา อนิโดนีเซยี และเวยีดนาม 

14.2 การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน 

 ผลการด าเนินงานท่ีส าคญั 

 2559 

ล้านบาท 

2560 

ล้านบาท 

% เปล่ียนแปลง 

y-on-y 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 27,747 31,482 13.5% 

EBITDA1 7,494 8,725 16.4% 

ก าไรสทุธ ิ 2,316 3,594 55.2% 

ก าไรสทุธปิรบัปรงุ2 2,090 2,918 39.6% 

ก าไรสทุธปิรบัปรงุ – สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 1,166 1,727 48.1% 

อตัราก าไร EBITDA (%) 27.0% 27.7%  

อตัราก าไรสทุธปิรบัปรงุ (%) 7.5% 9.3%  

อตัราก าไรสทุธปิรบัปรงุ – สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ (%)  55.8% 59.2%  
1  EBITDA เป็นผลก าไรก่อนต้นทุนการเงนิ ภาษีเงนิได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่าย และการตดัจ าหน่ายวสัดุส ารองคลงั (โดยรวมส่วนแบ่ง

ก าไร (ขาดทนุ) จากเงนิลงทนุในบรษิทัรว่มและบรษิทัรว่มคา้ แต่ไมร่วมก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลีย่น และรายได ้/ รายจา่ยอื่นทีไ่มเ่กดิขึน้
เป็นประจ า) 

2 ก าไรสุทธปิรบัปรงุ = ก าไรสุทธ ิ– ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้ – รายได ้(รายจา่ย) ทีไ่มเ่กดิขึน้ประจ า  

 รายได้จากการขายและการให้บริการ 

• รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารเพิม่ขึน้รอ้ยละ 13.5 จากปีกอ่น จาก 27,747 ลา้นบาท ส าหรบั

ปี 2559 เป็น 31,482 ลา้นบาท ส าหรบัปี 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้าก

การขายไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบรษิทัฯ ไดแ้ก่ BPWHA1 ในนิคมอุตสาหกรรมเหม

ราช ซึ่งเริม่เปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์เมื่อวนัที่ 1 พฤศจกิายน 2559 และ ABP5 ในนิคม

อตุสาหกรรมอมตะนคร ซึง่เริม่เปิดด าเนินการเชงิพาณิชยเ์มือ่วนัที ่1 มิ่ ุนายน 2559 

 EBITDA 

• EBITDA เพิม่ขึน้รอ้ยละ 16.4 จากปีก่อน จาก 7,494 ลา้นบาท ส าหรบัปี 2559 เป็น 8,725 ลา้น

บาท ส าหรบัปี 2560  ซึง่สอดคลอ้งกบัการเพิม่ขึน้ของรายได ้และอตัราก าไร EBITDA 
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• อตัราก าไร EBITDA เพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 27.7 ส าหรบัปี 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากโครงการ

โรงไฟฟ้าใหม่ของกลุ่มบรษิทัฯ ทีเ่ปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์ทีม่ปีระสทิธภิาพในการด าเนินงาน

สงูขึน้ การประหยดัตน้ทนุจากการด าเนินงาน และการเพิม่ขึน้ของคา่ Ft ในปี 2560 

 ก าไรสุทธิปรบัปรงุ 

• ก าไรสทุธปิรบัปรงุเพิม่ขึน้รอ้ยละ 39.6 จากปีกอ่น จาก 2,090 ลา้นบาท ส าหรบัปี 2559 เป็น 2,918 

ลา้นบาท ส าหรบัปี 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของอตัราก าไรจากการด าเนินงาน 

และการลดลงของตน้ทนุทางการเงนิจากการจ่ายคนืหนี้เงนิกูห้ลงั IPO 

• อตัราก าไรสทุธปิรบัปรงุเพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 9.3 ส าหรบัปี 2560 จาก 7.5% ในปี 2559 โดยมสีาเหตุ

หลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของอตัราก าไรจากการด าเนินงาน และการลดลงของตน้ทนุทางการเงนิ 

• ก าไรสทุธปิรบัปรงุ – สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ ที ่1,727 ลา้นบาท ส าหรบัปี 2560 โดยสดัสว่นของ

อตัราก าไรสทุธปิรบัปรงุ – สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่อยูท่ีร่ะดบัรอ้ยละ 59.2  

  โครงสรา้งรายได้ 

 2559 
ล้านบาท 

2560 
ล้านบาท 

% เปล่ียนแปลง 
y-on-y 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า  

รายไดก้ารขายไฟฟ้าให ้กฟผ. 16,933 19,354 14.3% 

รายไดก้ารขายไฟฟ้าใหลู้กคา้อุตสาหกรรมในไทย 8,489 9,394 10.7% 

รายไดก้ารขายไฟฟ้าใหลู้กคา้อุตสาหกรรมในเวยีดนาม 1,217 1,189 -2.3% 

รายไดก้ารขายไฟฟ้าให ้กฟภ. 44 65 50.0% 

รายไดก้ารขายไฟฟ้าใหก้ารไฟฟ้าลาว 0 107 n/a 

รวมรายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 26,683 30,109 12.8% 

รายไดจ้ากการขายไอน ้า 539 529 -1.9% 

รายไดอ้ื่นจากการขายและการใหบ้รกิาร  524 843 61.0% 

รวมรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร1 27,747 31,482 13.5% 
1 รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารทัง้หมดอาจไมต่รงกบัผลรวมทัง้หมดของตวัเลขทีแ่สดงในตาราง เนื่องจากการปัดทศนิยมเป็นหน่วยลา้นบาท 

 ปริมาณไฟฟ้าและไอน ้าท่ีขาย 

 2559 
GWh 

2560 
GWh 

% เปล่ียนแปลง 
y-on-y 

ปรมิาณไฟฟ้าทีข่ายให ้กฟผ. 5,805 6,706 15.5% 

ปรมิาณไฟฟ้าทีข่ายใหลู้กคา้อุตสาหกรรมในไทย 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 1,520 1,551 2.0% 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ 327 345 5.4% 
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 2559 
GWh 

2560 
GWh 

% เปล่ียนแปลง 
y-on-y 

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั 669 688 2.9% 

นิคมอุตสาหกรรมเหมราช 0 221 n/a 

สวนอุตสาหกรรมบางกะด ี 118 145 23.0% 

ปรมิาณไฟฟ้าทีข่ายใหลู้กคา้อุตสาหกรรมในไทย 2,634 2,949 12.0% 

ปรมิาณไฟฟ้าทีข่ายใหลู้กคา้อุตสาหกรรมในเวยีดนาม 466 483 3.7% 

 
 2559                        

ตนั 
2560 
ตนั 

% เปล่ียนแปลง 
y-on-y 

ปรมิาณไอน ้าทีข่าย 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 124,744 132,244 6.0% 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ 154,749 164,450 6.3% 

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั 229,636 214,979 -6.4% 

ปรมิาณไอน ้าทีข่าย 509,130 511,673 0.5% 

 รายได้จากการขายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ.  

• รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟผ. เพิม่ขึน้รอ้ยละ 14.3 จากปีก่อน จาก 16,933 ลา้นบาท ในปี 

2559 เป็น 19,354 ลา้นบาท ในปี 2560 จากปรมิาณไฟฟ้าทีข่ายใหแ้ก่ กฟผ. เพิม่ขึน้รอ้ยละ 15.5 

จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน จาก 5,805 กกิะวตัต์-ชัว่โมง ส าหรบัปี 2559 เป็น 6,706 กกิะวตัต์-

ชัว่โมง ส าหรบัปี 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์ของโครงการ

โรงไฟฟ้า BPWHA1 และ ABP5 ทีก่ล่าวมาขา้งตน้ ่งึแมว้่าราคาขายไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟผ. ต่อหน่วย

ลดลง เนื่องจากค่าพลงังานไฟฟ้า (Energy Payment) ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของค่าไฟฟ้าทีไ่ดร้บัจาก 

กฟผ. นัน้อา้งองิตามราคาก๊าซธรรมชาตลิดลง 

 รายได้จากการขายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าอตุสาหกรรมในประเทศไทย 

• รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าใหแ้กล่กูคา้อตุสาหกรรมในประเทศไทยเพิม่ขึน้รอ้ยละ 10.7 จากปีกอ่น จาก 

8,489 ลา้นบาท ส าหรบัปี 2559 เป็น 9,394 ลา้นบาท ส าหรบัปี 2560 จากปรมิาณไฟฟ้าทีข่ายใหแ้ก่

ลูกคา้อุตสาหกรรมในประเทศไทยเพิม่ขึน้รอ้ยละ 12.0 จากปีก่อน จาก 2,634 กกิะวตัต์-ชัว่โมง 

ส าหรบัปี 2559 เป็น 2,949 กกิะวตัต-์ชัว่โมง ส าหรบัปี 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก 1) การเพิม่ขึน้

ของลูกคา้อุตสาหกรรมรายใหม่ของโครงการโรงไฟฟ้า ABP5, BIP2 และ BPWHA1 และ 2) การ

เพิม่ขึน้ของปรมิาณความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าจากลูกคา้อุตสาหกรรมทีเ่ป็นคู่คา้เดมิในนิคมอุตสาหกรรม

อมตะซติี้ และนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั แมว้่าราคาขายไฟฟ้าต่อหน่วยแก่ลูกคา้อุตสาหกรรมใน

ประเทศไทยลดลงซึง่อา้งองิตามราคาก๊าซธรรมชาต ิ
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 รายได้จากการขายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าอตุสาหกรรมในประเทศเวียดนาม 

• รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าใหแ้กล่กูคา้อตุสาหกรรมในประเทศเวยีดนามลดลงรอ้ยละ 2.3 จากปีก่อน 

จาก 1,217 ลา้นบาท ในปี 2559 เป็น 1,189 ลา้นบาท ในปี 2560 จากราคาขายไฟฟ้าต่อหน่วยแก่

ลกูคา้อตุสาหกรรมในประเทศเวยีดนามลดลง โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการลดลงของราคาขายปลกี

ทีบ่รษิทัย่อยของ EVN เรยีกเกบ็ ซึง่กลุ่มบรษิทัฯ ขายไฟฟ้าในราคาทีเ่ป็นส่วนเพิม่จากราคาขาย

ปลกีทีบ่รษิทัยอ่ยของ EVN เรยีกเกบ็ (cost plus margin) 

 รายได้จากการขายไอน ้าให้แก่ลูกค้าอตุสาหกรรมในประเทศไทย 

• รายไดจ้ากการขายไอน ้าใหแ้ก่ลูกคา้อุตสาหกรรมในประเทศไทยลดลงรอ้ยละ  1.9 จากปีก่อน จาก 

539 ลา้นบาท ส าหรบัปี 2559 เป็น 529 ลา้นบาท ส าหรบัปี 2560 จากราคาขายไอน ้าต่อหน่วยแก่

ลูกคา้อุตสาหกรรมในประเทศไทย ลดลงจากปี 2559 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการลดลงของราคา

ก๊าซธรรมชาต ิเนื่องจากราคาไอน ้าโดยทัว่ไป จะ่กูปรบัใหส้อดคลอ้งกบัราคาของก๊าชธรรมชาต ิ

 รายได้จากการขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าลาว 

• รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าใหแ้กก่ารไฟฟ้าลาว ในประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 

ที ่ 107 ลา้นบาท ส าหรบัปี 2560 จากการทีโ่รงไฟฟ้าพลงังานน ้าแห่งแรกของกลุ่มบรษิทัฯ – 

XXHP เปิดด าเนินการเชงิพาณิชย ์ในวนัที ่30 กรกฎาคม 2560   

 รายได้อ่ืนจากการขายและการให้บริการ 

• รายไดอ้ื่นจากการขายและการใหบ้รกิารเพิม่ขึน้รอ้ยละ 61.0 จาก 524 ลา้นบาท ส าหรบัปี 2559 

เป็น 843 ลา้นบาท ส าหรบัปี 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการบนัทึกรายได ้จากการก่อสรา้ง

ภายใต้ขอ้ตกลงสมัปทาน ซึ่งจะรบัรูต้ามความคบืหน้าในการก่อสร้างของโครงการโรงไฟฟ้า

พลงังานน ้า XXHP และ Nam Che ในประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 

 โครงสรา้งต้นทุน 
 2559 

ล้านบาท 
2560 

ล้านบาท 
% เปล่ียนแปลง 

y-on-y 

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร     

ตน้ทุนก๊าซธรรมชาต ิ 16,285 18,128 11.3% 

ตน้ทุนคา่ไฟฟ้าของประเทศเวยีดนาม 1,084 1,061 -2.1% 

ตน้ทุนการด าเนินงานและการบ ารุงรกัษา 1,739 1,761 1.2% 

ตน้ทุนอื่น 638 1,193 87.0% 

รวมตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร 19,746 22,143 12.1% 

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร (SG&A) 939 1,104 17.6% 

คา่เสื่อมราคา (Depreciation)  2,475 2,758 11.5% 

คา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 23,160 26,005 12.3% 
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 ต้นทุนค่ากา๊ซธรรมชาติ 

• ตน้ทุนก๊าซธรรมชาตเิพิม่ขึน้รอ้ยละ 11.3 จากปีก่อน จาก 16,825 ลา้นบาท ส าหรบัปี 2559 เป็น 

18,128 ลา้นบาท ส าหรบัปี 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากปรมิาณการใชก๊้าซธรรมชาตทิีเ่พิม่ขึน้

ของโครงการโรงไฟฟ้าทีเ่ปิดด าเนินการเชงิพาณิชยใ์หมท่ีก่ล่าวมาขา้งตน้ แมว้่าในช่วงดงักล่าวจะ

มกีารลดลงของราคาก๊าซธรรมชาตซิึง่อา้งองิกบัราคาเฉลีย่่่วงน ้าหนักของก๊าซธรรมชาตทิัง้หมด

ของ ปตท. 

 ต้นทุนค่าไฟฟ้าของประเทศเวียดนาม 

• ตน้ทนุคา่ไฟฟ้าทีซ่ือ้จากบรษิทัยอ่ยของ EVN ลดลงรอ้ยละ 2.1 จากปีกอ่น จาก 1,084 ลา้นบาท 

ส าหรบัปี 2559 เป็น 1,061 ลา้นบาท ส าหรบัปี 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการลดลงของราคา

ขายไฟฟ้าทีข่ายใหแ้กล่กูคา้อุตสาหกรรมในประเทศเวยีดนาม 

 ต้นทุนการด าเนินงานและการบ ารงุรกัษา 

• ตน้ทนุการด าเนินงานและการบ ารงุรกัษาเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.2 จากชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น จาก 

1,739 ลา้นบาท ส าหรบัปี 2559 เป็น 1,761 ลา้นบาท ส าหรบัปี 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการ

เพิม่ขึน้ของตน้ทนุการด าเนินงานและการบ ารงุรกัษาของโครงการทีเ่ปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์

ดงักล่าวขา้งตน้ 

 ต้นทุนอ่ืนของการขายและการให้บริการ 

• ตน้ทนุอืน่ของการขายและการใหบ้รกิาร เพิม่ขึน้รอ้ยละ 87.0 จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน จาก 638 

ลา้นบาท ส าหรบัปี 2559 เป็น 1,193 ลา้นบาท ส าหรบัปี 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการบนัทกึ

ตน้ทุนจากการก่อสรา้งภายใตข้อ้ตกลงสมัปทานตามความคบืหน้าการก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้า

พลงังานน ้า XXHP และ Nam Che ในประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

• คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิารเพิม่ขึน้รอ้ยละ 17.6 จากปีก่อน จาก 939 ลา้นบาท ส าหรบัปี 2559 

เป็น 1,104 ลา้นบาท ส าหรบัปี 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายเกีย่วกบั

พนักงานและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโรงไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้าที่เปิดด าเนินการเชิง

พาณิชยด์งักล่าวขา้งตน้ และยงัมคี่าใชจ้่ายโครงการจดัสรรผลตอบแทนพเิศษใหแ้ก่พนักงานของ

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เพื่อเป็นการสรา้งแรงจูงใจการตอบแทนการปฏบิตังิานและการรกัษา

ทรพัยากรบุคคลทีม่คี่าใหท้ างานอยู่ร่วมกบัองคก์รต่อไปในระยะยาว และค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบั 

IPO บางสว่น 
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 รายการท่ีไม่เก่ียวข้องกบัการด าเนินการ 

 2559 
ล้านบาท 

2560 
ล้านบาท 

% เปล่ียนแปลง 
y-on-y 

รายไดอ้ื่น 172 187 8.9% 

สว่นแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้  261 256 -2.0% 

ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี่ยน  85 (38) -145.0% 

 รายได้อ่ืนๆ 

• รายไดอ้ืน่ๆ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 8.9 จากปีกอ่น จาก 172 ลา้นบาท ส าหรบัปี 2559 เป็น 187 ลา้นบาท 

ส าหรบัปี 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของรายรบัจากดอกเบีย้  

 ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัรว่มและการรว่มค้า 

• ส่วนแบ่งก าไรจากบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ลดลงรอ้ยละ 2.0 จากปีก่อน จาก 261 ลา้นบาท 

ส าหรบัปี 2559 เป็น 256 ลา้นบาท ส าหรบัปี 2560 ซึง่มาจากส่วนแบ่งก าไรจากบรษิทัร่วม 

ABPIF และบรษิทัรว่มคา้ BGYSP และ BGSENA 

 ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน 

• บรษิทัฯ บนัทกึขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น 38 ลา้นบาท ส าหรบัปี 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมา

จากการบนัทกึบญัชขีาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ จากเจา้หนี้การคา้ 

 ต้นทุนทางการเงิน และรายได้/ค่าใช้จา่ย ภาษีเงินได้ 

 2559 
ล้านบาท 

2560 
ล้านบาท 

% เปล่ียนแปลง 
y-on-y 

ตน้ทุนทางการเงนิ     

ดอกเบีย้จา่ย 2,183 2,291 5.0% 

ดอกเบีย้จา่ยแก่ ABPIF  594 546 -8.0% 

ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปลี่ยนทีย่งัไมเ่กดิขึน้ (229) (1,113) 387.1% 

ตน้ทุนทางการเงนิอื่น 16 328 1998.1% 

รวมตน้ทุนทางการเงนิ 2,564 2,052 -20.0% 

คา่ใชจ้า่ย (รายได)้ ภาษเีงนิได ้    

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้ 194 230 18.6% 

คา่ใชจ้า่ย (รายได)้ ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 31 5 -84.5% 

คา่ใชจ้า่ย (รายได)้ ภาษเีงนิได ้ 225 235 4.2% 

 ต้นทุนทางการเงิน 

• ตน้ทนุทางการเงนิลดลงรอ้ยละ 19.9 จากปีกอ่น จาก 2,564 ลา้นบาท ส าหรบัปี 2559 เป็น 2,052 

ลา้นบาท ส าหรบัปี 2560 โดยการเปลีย่นแปลงดงักล่าวมสีาเหตุหลกัมาจาก 
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>> ผลก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิจากกจิกรรมจดัหาเงนิกูย้มืในสกลุเงนิดอลลาร์

 สหรฐั เพิม่ขึน้รอ้ยละ 387.1 จากปีกอ่น จากก าไรที ่229 ลา้นบาท ส าหรบัปี 2559 เป็นก าไรที ่

 1,113 ลา้นบาท ส าหรบัปี 2560 โดยมสีาเหตุมาจากการแขง็คา่ของสกุลเงนิบาท ณ วนัสิน้งวด 

 และดอกเบี้ยจ่ายแก่ ABPIF ลดลงรอ้ยละ 8.0 จากปีก่อน จาก 594 ลา้นบาท ส าหรบัปี 2559 

 เป็น 546 ลา้นบาท ส าหรบัปี 2560 ตามเงนิน าสง่จากผลประกอบการของ ABP1 และ ABP2   

>> หกัลบดว้ย ตน้ทุนทางการเงนิจากการกูย้มืทีเ่พิม่ขึน้รอ้ยละ 5.0 จากปีก่อน จาก 2,183 ลา้น

 บาท ส าหรบัปี 2559 เป็น 2,291 ลา้นบาท ส าหรบัปี 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากดอกเบี้ย

 จ่ายทีเ่พิม่ขึน้จากการโครงการโรงไฟฟ้า ABP5, BGPSK และ BPWHA1 หลงัจากทีม่กีารเปิด

 ด าเนินการเชงิพาณิชยไ์ปแลว้ในปี 2559 หกัลบดว้ย การลดลงของดอกเบี้ยจ่าย จากการจ่าย

 ช าระคนืเงนิกูข้องบรษิทัฯ จ านวน 5,960 ลา้นบาท ระหว่างไตรมาสที ่ 3 ปี 2560 และการ

 ลดลงของอตัราดอกเบี้ยจากการออกหุน้กู้ ส าหรบัโครงการโรงไฟฟ้า ABP3, ABPR1 และ 

 ABPR2 จ านวน 11,482 ลา้นบาท 

>> ตน้ทุนทางการเงนิอื่น 328 ลา้นบาท ส าหรบัปี 2560 มสีาเหตุหลกัมาจาก การออกหุน้กูข้อง

 โครงการโรงไฟฟ้า ABP3, ABPR1 และ ABPR2 จงึมกีารตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมและ

 ดอกเบีย้รอตดัจ าหน่ายของเงนิกู ้และการช าระคา่ธรรมเนียมคนืเงนิกูก้อ่นครบก าหนด 

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

• ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดเ้พิม่ขึน้รอ้ยละ 4.2 จากปีก่อน จาก 225 ลา้นบาท ส าหรบัปี 2559 เป็น 235 

ลา้นบาท ส าหรบัปี 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดเ้พิม่ขึน้ จากการเพิม่ขึน้

ของก าไรกอ่นภาษเีงนิได ้ 

 ก าไรสุทธิปรบัปรงุ 

 2559 
ล้านบาท 

2560 
ล้านบาท 

% เปล่ียนแปลง 
y-on-y 

ก าไรส าหรบังวด 2,316 3,594 55.2% 

บวก ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้ (226) (1,049) 364.1% 

บวก รายจา่ยอื่นทีไ่มเ่กดิขึน้เป็นประจ า 0 373 n/a 

ก าไรสทุธปิรบัปรงุ 2,090 2,918 39.6% 

ลบ สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคมุ (924) (1,191) 28.9% 

ก าไรสทุธปิรบัปรงุ - สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 1,166 1,727 48.1% 

ก าไรสทุธปิรบัปรงุต่อหุน้ ปี 2560 (บาทต่อหุน้)  0.66  

จ านวนหุน้ทีใ่ชใ้นการค านวณ (ลา้นหุน้)  2,607  

  

 



 

สว่นที ่3 - 14 หน้า 9 

 
 

ก าไรสุทธิปรบัปรงุ 

• ก าไรสุทธปิรบัปรุงเพิม่ขึน้รอ้ยละ 39.6 จากปีก่อน จาก 2,090 ลา้นบาท ส าหรบัปี 2559 เป็น 

2,918 ลา้นบาท ส าหรบัปี 2560 โดยก าไรสทุธปิรบัปรงุส าหรบัปี 2560 มสีาเหตุหลกัมาจาก 

>> ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ จ านวน 1,049 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุมาจากการ

 แขง็คา่ของสกลุเงนิบาท ณ วนัสิน้งวด และ 

>> รายจ่ายอื่นทีไ่ม่เกดิขึน้เป็นประจ าจ านวน 373 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุมาจากค่าใชจ้่ายในการ

 ออกหุน้กูข้องโครงการโรงไฟฟ้า ABP3, ABPR1 และ ABPR2 การตดัจ าหน่ายวสัดุส ารอง

 คลงั, ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบั IPO และค่าใชจ้่ายโครงการจดัสรรผลตอบแทนพเิศษใหแ้ก่

 พนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เพื่อเป็นการรกัษาทรพัยากรบุคคลทีม่คี่าใหท้ างานอยู่

 รว่มกบัองคก์รต่อไปในระยะยาว  

14.3 การวิเคราะหฐ์านะทางการเงิน 

 สินทรพัย ์

 31 ธ.ค. 59 
ล้านบาท 

31 ธ.ค. 60 
ล้านบาท 

% เปล่ียนแปลง 
% 

เงนิสด รายการเทยีบเท่าเงนิสด และเงนิลงทุนชัว่คราว 10,186 19,176 88.3% 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น - สทุธ ิ 4,262 4,670 9.6% 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 2,167 1,992 -8.1% 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 16,615 25,838 55.5% 

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สทุธ ิ 46,994 51,470 9.5% 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธ ิ 6,601 7,204 9.1% 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 5,837 4,729 -19.0% 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 59,432 63,403 6.7% 

รวมสินทรพัย ์ 76,047 89,241 17.4% 

 
• สนิทรพัยร์วมเพิม่ขึน้ 13,194 ลา้นบาทหรอื รอ้ยละ 17.4 จาก 76,047 ลา้นบาท ณ วนัที ่ 31 

ธนัวาคม 2559 เป็น 89,241 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 โดยมรีายละเอยีดทีส่ าคญัดงันี้ 

>> เงนิสด รายการเทยีบเท่าเงนิสด และเงนิลงทุนชัว่คราว เพิม่ขึน้ 8,990 ลา้นบาท หรอื รอ้ยละ 

 88.3 มสีาเหตุหลกัมาจากเงนิที่ บรษิทัฯ ไดจ้ากการขายหุน้สามญัใหแ้ก่ประชาชนเป็นการ

 ทัว่ไปครัง้แรก (IPO) 

>> ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่นสุทธเิพิม่ขึน้ 408 ลา้นบาท หรอื รอ้ยละ 9.6 มสีาเหตุหลกัมาจาก

 รายไดข้องโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ BPWHA1 และ ABP5 ทีเ่ปิดด าเนินการเชงิพาณิชยด์งัที่

 กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 
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>> ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธ ิเพิม่ขึน้ 4,476 ลา้นบาท หรอื รอ้ยละ 9.5 มสีาเหตุหลกัมา

 จากการก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้า ABPR3, ABPR4 และ ABPR5 และการซื้อทีด่นิเพื่อ

 เตรยีมท าโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์

>> สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - สุทธ ิเพิม่ขึน้ 603 ลา้นบาท หรอื รอ้ยละ 9.1 มสีาเหตุหลกัมาจากการ

 กอ่สรา้งโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้าในประเทศ สปป.ลาว XXHP และ Nam Che 

>> สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่นลดลง 1,108 ลา้นบาท หรอื รอ้ยละ 19.0 มสีาเหตุหลกัมาจากเงนิ

 มดัจ าคา่ซือ้ทีด่นิทีล่ดลงจากการซือ้ทีด่นิเพื่อเตรยีมท าโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์

 ดงัทีก่ล่าวขา้งตน้ 

 หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 

 31 ธ.ค. 59 
ล้านบาท 

31 ธ.ค. 60 
ล้านบาท 

% เปล่ียนแปลง 
% 

หน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ 55,205 53,856 -2.4% 

เงนิกูย้มืจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ABPIF) 4,548 4,085 -10.2% 

หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 3,896 4,739 21.6% 

หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่น 864 817 -5.4% 

รวมหน้ีสิน 64,513 63,497 -1.6% 

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 5,900 18,653 216.1% 

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 5,634 7,091 25.9% 

รวมส่วนของเจ้าของ 11,534 25,744 123.2% 

 
• หนี้สนิรวมลดลง 1,015 ลา้นบาทหรอื รอ้ยละ 1.6 จาก 64,512 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2559 เป็น 63,497 ลา้นบาท ณ วนัที ่31ธนัวาคม 2560 โดยมรีายละเอยีดทีส่ าคญัดงันี้ 

>> หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบี้ยลดลง 1,349 ลา้นบาท หรอื รอ้ยละ 2.4 มสีาเหตุหลกัมาจากการคนื  

เงนิกูจ้ากส่าบนัการเงนิและเงนิกูย้มืจากบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกนั รวมจ านวน 5,960 ลา้นบาท หกั

ลบกบัเงนิกูจ้ากส่าบนัการเงนิทีเ่พิม่ขึน้ของโครงการโรงไฟฟ้าระหว่างก่อสรา้ง ABPR3, ABPR4 

และ ABPR5 

>> เงนิกูย้มืจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ABPIF) ลดลง 463 ลา้นบาท หรอื รอ้ยละ 10.2 มสีาเหตุ 

หลกัมาจากการหกัหนี้สนิตามทีร่ะบุไว้ในสญัญาโอนผลประโยชน์ระหว่าง ABP1, ABP2 และ 

ABPIF 

>> หนี้สนิหมุนเวยีนอื่นเพิม่ขึน้ 843 ลา้นบาท หรอื รอ้ยละ 21.6 มสีาเหตุหลกัมาจากเงนิปันผล 

คา้งจ่ายของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุเพิม่ขึน้ และการเพิม่ขึน้ของเจา้หนี้คา่ก๊าซธรรมชาตทิี่

มกี าหนดเวลาการช าระในชว่งตน้เดอืนมกราคม 2561  
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>> หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอืน่ลดลง 47 ลา้นบาท หรอื รอ้ยละ 5.4 มสีาเหตุหลกัมาจากค่าใชจ้่ายคา้ง  

จ่ายทีท่ยอยลดลงของสญัญาการใหบ้รกิารระยะยาว 

• สว่นของเจา้ของรวมเพิม่ขึน้ 14,210 ลา้นบาทหรอื รอ้ยละ 123.2 จาก 11,534 ลา้นบาท ณ วนัที ่

31 ธนัวาคม 2559 เป็น 25,744 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 โดยมรีายละเอยีดทีส่ าคญั

ดงันี้ 

>> ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่เพิม่ขึน้ 12,753 ลา้นบาท หรอื รอ้ยละ 216.1 มสีาเหตุ

หลกัมาจากการเงนิที ่บรษิทัฯ ไดร้บัจาก IPO และก าไรสะสมทีเ่พิม่ขึน้ของบรษิทัยอ่ย 

>> ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมเพิม่ขึน้ 1,457 ลา้นบาท หรอื รอ้ยละ 25.9 มสีาเหตุหลกัมา

จากก าไรสะสมทีเ่พิม่ขึน้จากโครงการโรงไฟฟ้าทีเ่ปิดด าเนินการแลว้และการเพิม่ทุนของผู้่ อืหุน้

อืน่ในบรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯ 

14.4 การวิเคราะหง์บกระแสเงินสด 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดมจี านวน 18,209 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก    

สิน้ปี 2559 จ านวน 9,887 ลา้นบาท ซึง่ประกอบดว้ย 

 (ล้านบาท) 

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนินงาน      7,505 

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน  (4,804) 

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิ      7,310 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สทุธ ิ        (124) 

 9,887 

 

• เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนินงานในรอบปี 2560 จ านวน 7,505 ลา้นบาท มสีาเหตุหลกัมา

จากเงนิสดรบัจากกจิกรรมด าเนินงานของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 

• เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุนในรอบปี 2560 จ านวน 4,804 ลา้นบาท มสีาเหตุหลกัมาจาก

เงนิทีใ่ชใ้นการก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้า ABPR3, ABPR4, ABPR5, XXHP และ Nam Che 

และการซือ้ทีด่นิ 

• เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิในรอบปี 2560 จ านวน 7,310 ลา้นบาทมสีาเหตุหลกัมา

จากเงนิสดรบัจากเงนิที ่บรษิทัฯ ไดร้บัสทุธจิาก IPO  หักลบกับการคืนเงินกู้จากส่าบัน

การเงนิและเงนิกูย้มืจากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั การลดลงของเงนิกูย้มืจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

(ABPIF) และดอกเบีย้จ่าย 
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  กรรมการบรษิทั ปนูซเีมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
องคก์ร / หน่วยงาน / กจิการอืน่ (ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน) 
จ านวน 73 แหง่  ประธานกรรมการบรษิทั แคเรยีร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์1 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์2 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์3 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์4 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์5 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 1 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 2 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 3 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 4 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 5 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ ซติี ้จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ บไีอพ ีเพาเวอร ์1 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ บไีอพ ีเพาเวอร ์2 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(แหลมฉบงั) 1 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(แหลมฉบงั) 2 จ ากดั 
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  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ราชบรุ)ี 1 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ราชบรุ)ี 2 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ชลบรุ)ี 1 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ชลบรุ)ี 2 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ เพาเวอร ์(ระยอง) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เซอรว์สิ จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(บ่อวนิ) 2 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์โฮลดิง้ (แหลมฉบงั) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์โฮลดิง้ จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ ยนัฮ ีโซลาร ์เพาเวอร ์จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เสนา โซลาร ์เพาเวอร ์จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เซอรว์สิ จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิแอนโก จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ แอรค์อนดชิัน่นิ่ง จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ แอรค์อนดชิัน่นิ่ง โฮลดิง้ จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ อลัมา่ ลงิค ์บลิดิง้ จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ อลัมา่ ลงิค ์บลิดิง้ เซอรว์สิเซส จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ แคเรยีร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ คนัทร ีคลบั จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ ดร. เกฮารด์ ลงิค ์บลิดิง้ จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ อนิเตอรแ์นชัน่แนล เซอรว์สิ จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ จอยน์ เวน็เจอร ์โฮลดิง้ จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ มารไีทม ์จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั เอม็บเีอม็ เมทลัเวริค์ส จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ มลัต ิโปรดกัส ์จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เทรดดิง้ คอรเ์ปอเรชัน่ จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั ฮามอ่น บ.ีกรมิ จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั เอช แอนด ์โก จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั พดุน ้า จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อนาคต จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ คลูลิง่ จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั ลงิค ์แมนูแฟคเจอริง่ 1999 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั โมเดอรน์ เอน็ยเินียริง่ แอนด ์คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั นิวโกม้ารเ์กต็ติง้ จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั แพนเรล (ประเทศไทย) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั พซีเีอม็ ทรานสปอรต์ แอนด ์อนิดสัเตรยีล ซพัพลายส ์

จ ากดั 
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  กรรมการ บรษิทั เอือ้งนาง จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั เอือ้งสาย จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั กรมิ อนิสตอลเลชัน่ เซอรว์สิเซส จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ี กรมิ เฮล็ธแคร ์จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั ไบโอมอนเด ้(ประเทศไทย) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั เมอรค์ จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั ชบับ ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั ซเีมนส ์จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั พมิาลยั รสีอรท์ แอนด ์สปา จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั เมทลัเวริค์ เซอรว์สิเซส จ ากดั 
  กรรมการ B.Grimm Energy Investments Pte. 
  กรรมการ B.Grimm Power (Singapore) Pte. Limited 
  กรรมการ B.Grimm Industrial Investments Corporation 
  กรรมการ B.Grimm Investments Pte. Limited 
  กรรมการ Amata Power (Bien Hoa) Limited 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ดบับลวิเอชเอ) 1 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เอสพวี1ี จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เซอรว์สิ (แหลมฉบงั) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั ไทยวารสีอรท์ดเิวลลอปเมนท ์จ ากดั 

ประวตักิารท างานในชว่งระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลงั 
2536 - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ / กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
อา้งองิตามทีร่ะบุในสว่นของต าแหน่งอืน่ๆ ในปัจจบุนั 

การถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ (รวมคูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ) 
ตนเอง  633,399,700  หุน้ (รอ้ยละ 24.29704) 
คูส่มรส  -         หุน้ 
บุตร  -         หุน้ 
รวม  633,399,700  หุน้ 

มคีณุสมบตัติามกฎหมายและไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ  
ใช ่   

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการรายอืน่ ผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย 
บดิานางสาวคาโรลนี โมนิคมารคีรสีตนี ลงิค ์
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นางปรียนาถ สุนทรวาทะ   
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง /  
ประธานกรรมการ  

วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง 
 

3 สงิหาคม 2559 
อาย ุ  60 ปี 
ประวตักิารศกึษา  •  ปรญิญาโท คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี  

สาขาบรหิารธุรกจิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
•  ปรญิญาตร ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี  

ภาควชิาการธนาคารและการเงนิ  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประวตักิารอบรมหลกัสตูรกรรมการของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
  •  หลกัสตูร DAP 2559 
ประวตักิารอบรมอืน่ๆ   

•  หลกัสตูร วทิยาการการจดัการส าหรบันกับรหิารระดบัสงู (วบส.) รุน่ที ่1  
•  หลกัสตูร ประกาศนียบตัรธรรมาภบิาลทางการแพทยส์ าหรบั ผูบ้รหิาร

ระดบัสงู  (ปธพ.) รุน่ที ่6 
•  หลกัสตูร หลกันิตธิรรมเพือ่ประชาธปิไตย (นธป.) รุน่ที ่3 
•  หลกัสตูรผูบ้รหิารกระบวนการยตุธิรรมระดบัสงู (บ.ย.ส.) รุน่ที ่18 
•  หลกัสตูร ผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุน่ที ่3 
•  หลกัสตูรนกับรหิารการยตุธิรรมทางปกครองระดบัสงู (บยป.) รุน่ที ่4 
•  หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการคา้และการพาณิชย ์มหาวทิยาลยั

หอการคา้ไทย รุน่ที ่5 (TEPCOT 5) 
•  หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู  สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ  รุน่ที ่9 (วตท.9) 
•  ปรญิญาบตัร หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัรว่มเอกชน 
วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ. 2550) 

•  Advance  Management  Course  Harvard  School  of  Business, 
บอสตนั ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

•  Strategic Finance IMD, โลซานน์ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์
•  International Financial Report Conference ROCHE Group  
ประเทศสงิคโปร ์

•  หลกัสตูรการจดัการสมยัใหม ่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ต าแหน่งอืน่ๆ ในปัจจุบนั   
บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

-ไมม่-ี    
องคก์ร / หน่วยงาน / กจิการอืน่ (ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน) 
จ านวน 80 แหง่  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์1 จ ากดั 
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  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์2 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์3 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์4 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์5 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 1 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 2 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 3 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 4 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 5 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ บไีอพ ีเพาเวอร ์1 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ บไีอพ ีเพาเวอร ์2 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(แหลมฉบงั) 1 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(แหลมฉบงั) 2 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ราชบรุ)ี 1 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ราชบรุ)ี 2 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โอเรยีนเทล รนีิวเอเบลิ เพาเวอร ์1 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โอเรยีนเทล รนีิวเอเบลิ เพาเวอร ์2 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โอเรยีนเทล รนีิวเอเบลิ เพาเวอร ์3 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โอเรยีนเทล รนีิวเอเบลิ เพาเวอร ์4 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ เพาเวอร ์(ระยอง) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เซอรว์สิ จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(บ่อวนิ) 2 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์โฮลดิง้ (แหลมฉบงั) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์โฮลดิง้ จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เซอรว์สิ (แหลมฉบงั) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(สระแกว้) 1 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ ยนัฮ ีโซลาร ์เพาเวอร ์จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เสนา โซลาร ์เพาเวอร ์จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ่อทองวนิดฟ์ารม์ จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั ไทย วนิด ์เพาเวอร ์(มกุดาหาร) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เซอรว์สิ จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั โซลารว์า จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั ทพีเีอส คอมเมอรเ์ชีย่ล จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิแอนโก จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ แอรค์อนดชิัน่นิ่ง จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ แอรค์อนดชิัน่นิ่ง โฮลดิง้ จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ อลัมา่ ลงิค ์บลิดิง้ จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ อลัมา่ ลงิค ์บลิดิง้ เซอรว์สิเซส จ ากดั 
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  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ ดร. เกฮารด์ ลงิค ์บลิดิง้ จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ อนิเตอรแ์นชัน่แนล เซอรว์สิ จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ จอยน์ เวน็เจอร ์โฮลดิง้ จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ มารไีทม ์จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั เอม็บเีอม็ เมทลัเวริค์ส จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ มลัต ิโปรดกัส ์จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์1 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เทรดดิง้ คอรเ์ปอเรชัน่ จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บรทิรชิ แฟชัน่ จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั ลงิค ์แมนูแฟคเจอริง่ 1999 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั เอม็ แอนด ์อ ีอนิสตอลเลชัน่ จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั นิวโกม้ารเ์กต็ติง้ จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั พซีเีอม็ ทรานสปอรต์ แอนด ์อนิดสัเตรยีล ซพัพลายส ์

จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั เอือ้งนาง จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั เอือ้งสาย จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อนาคต จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั พดุน ้า จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ี กรมิ เฮล็ธแคร ์จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั ไบโอมอนเด ้(ประเทศไทย) จ ากดั 
  กรรมการ B.Grimm Power (Singapore) Pte. Limited 
  กรรมการ B.Grimm Investments Pte. Limited 
  กรรมการ Amata Power (Bien Hoa) Limited 
  กรรมการ B.Grimm Power (Lao) Company Limited 
  กรรมการ Nam Che 1 Hydropower Company Limited 
  กรรมการ Nam Khao Hydropower Company Limited 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ชลบรุ)ี 1 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ชลบรุ)ี 2 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(ชนแดน) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(ชะอ า) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(ชยับาดาล) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(ซบัใหญ่) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(นิคมค าสรอ้ย) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(บ าเหน็จณรงค)์ จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(ยางตลาด) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(วานรนิวาส) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(ศรบีุญเรอืง) จ ากดั 
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  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ดบับลวิเอชเอ) 1 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เอสพวี1ี จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั กรมิ อนิสตอลเลชัน่ เซอรว์สิเซส จ ากดั 

ประวตักิารท างานในชว่งระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลงั 
2539 - ปัจจุบนั  ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
อา้งองิตามทีร่ะบุในสว่นของต าแหน่งอืน่ๆ ในปัจจบุนั  

การถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ (รวมคูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ) 
ตนเอง  6,462,150   หุน้ (รอ้ยละ 0.247) หุน้  
คูส่มรส  -      หุน้  
บุตร  -      หุน้ 
รวม  6,462,150   หุน้ 

มคีณุสมบตัติามกฎหมายและไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ  
ใช ่   

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการรายอืน่ ผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย 
-ไมม่-ี   
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นางสาวคาโรลีน โมนิคมารีครีสตีน ลิงค ์
กรรมการ   

วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง 
 

1 มกราคม 2552 
อาย ุ  35 ปี 
ประวตักิารศกึษา  •  ปรญิญาตร ีสาขาการเงนิ มหาวทิยาลยั European  

Business School Madrid (EPS) 
ประวตักิารอบรมหลกัสตูรกรรมการของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
  •  หลกัสตูร DAP 2559 
ประวตักิารอบรมอืน่ๆ 

-ไมม่-ี 
  

 
ต าแหน่งอืน่ๆ ในปัจจุบนั 
บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

-ไมม่-ี    
องคก์ร / หน่วยงาน / กจิการอืน่ (ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน) 
จ านวน 27 แหง่  กรรมการ B.Grimm Power (Singapore) Pte. Limited 
  กรรมการ B.Grimm Investments Pte. Limited 
  กรรมการ บรษิทั อนาคต จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ ดร. เกฮารด์ ลงิค ์บลิดิง้ จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ อลัมา่ ลงิค ์บลิดิง้ จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ อลัมา่ ลงิค ์บลิดิง้ เซอรว์สิเซส จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ อนิเตอรแ์นชัน่แนล เซอรว์สิ จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ จอยน์ เวน็เจอร ์โฮลดิง้ จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ มารไีทม ์จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิแอนโก จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ คลูลิง่ จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ บไีอพ ีเพาเวอร ์1 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ บไีอพ ีเพาเวอร ์2 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์1 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์2 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์3 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เซอรว์สิ จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 2 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 3 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 4 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 5 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เอสพวี1ี จ ากดั 
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  กรรมการ บรษิทั อมตะ เพาเวอร ์(ระยอง) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั แคเรยีร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั เมอรค์ จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั ออมรมู จ ากดั 

ประวตักิารท างานในชว่งระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลงั 
ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
อา้งองิตามทีร่ะบุในสว่นของต าแหน่งอืน่ๆ ในปัจจบุนั 

การถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ (รวมคูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ) 
ตนเอง  28,350,000 หุน้ (รอ้ยละ 1.08749) 
คูส่มรส  -      หุน้ 
บุตร  -      หุน้ 
รวม  28,350,000 หุน้ 

มคีณุสมบตัติามกฎหมายและไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ  
ใช ่   

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการรายอืน่ ผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย 
บุตรสาวนายฮาราลด ์ลงิค ์
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นายปกรณ์ ทวีสิน   
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง  8 มถิุนายน 2559 
อาย ุ  78 ปี 
ประวตักิารศกึษา  •  อนุปรญิญา The Chartered Institute of Bankers,  

London 
  •  ปรญิญาบตัร วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  

(วปอ. รุน่ 311) 
ประวตักิารอบรมหลกัสตูรกรรมการของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
 
 

 •  หลกัสตูร DCP 2543 
•  หลกัสตูร RCP 2550 

ประวตักิารอบรมอืน่ๆ 
-ไมม่-ี 

  

ต าแหน่งอืน่ๆ ในปัจจุบนั 
บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
จ านวน 1 แหง่  ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 

บรษิทั โรงแรมรอยลัออคดิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
องคก์ร / หน่วยงาน / กจิการอืน่ (ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน) 
จ านวน 5 แหง่  ประธานกรรมการ บรษิทั ศกรกมล จ ากดั 
  ประธานกรรมการ บรษิทั คสคุนธ ์จ ากดั  
  ประธานกรรมการ บรษิทั คอลเกต-ปาลม์โอลฟี (ประเทศไทย) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั ทดี ีคอนซลัติง้ จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั ไดโด สทิธผิล จ ากดั 

ประวตักิารท างานในชว่งระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลงั 
2559 - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั 

(มหาชน) 
2545 - 2557  ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ บรษิทั แอล.พ.ีเอน็.ดเีวลลอปเมนท ์

จ ากดั (มหาชน) 
2553 - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ บรษิทั ศกรกมล จ ากดั 
2553 - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ บรษิทั คสคุนธจ์ ากดั  
2545 - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ บรษิทั คอลเกต-ปาลม์โอลฟี (ประเทศไทย) จ ากดั 
2542 - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ บรษิทั โรงแรมรอยลัออคดิ  

(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ปัจจุบนั  กรรมการ บรษิทั ทดี ีคอนซลัติง้ จ ากดั 
ปัจจุบนั  กรรมการ บรษิทั ไดโด สทิธผิล จ ากดั 
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การถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ (รวมคูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ) 
ตนเอง  -ไมม่-ี 
คูส่มรส  - หุน้ 
บุตร  - หุน้ 
รวม  -ไมม่-ี 

มคีณุสมบตัติามกฎหมายและไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ   - หุน้ 
ใช ่   

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการรายอืน่ ผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย 
-ไมม่-ี   
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นายอนุสรณ์ แสงน่ิมนวล   
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ   

วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง  8 มถิุนายน 2559 
อาย ุ  63 ปี 
ประวตักิารศกึษา  •  ปรญิญาเอก PhD (Chemical Engineering),  

Monash University, Australia 
•  ปรญิญาโท M Eng (Environmental Engineering),  

Asian Institute of Technology 
•  ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตรบ์ณัฑติ (เคมวีศิวกรรม) 
   จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประวตักิารอบรมหลกัสตูรกรรมการของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
  •  หลกัสตูร DCP 2548 

•  หลกัสตูร DAP 2548 
ประวตักิารอบรมอืน่ๆ   

•  หลกัสตูร FN 2548 
•  หลกัสตูร DCPRE 2551 

ต าแหน่งอืน่ๆ ในปัจจุบนั 
บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
จ านวน 3 แหง่  กรรมการ บรษิทั ไออารพ์ซี ีจ ากดั (มหาชน) 
  กรรมการ บรษิทั พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 
  กรรมการ บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
องคก์ร / หน่วยงาน / กจิการอืน่ (ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน) 
จ านวน  1  แหง่  กรรมการก ากบั ส านกังานการบนิพลเรอืนแหง่ประเทศไทย 

ประวตักิารท างานในชว่งระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลงั 
2559 - ปัจจุบนั  กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
2559 - ปัจจุบนั  กรรมการ บรษิทั ไออารพ์ซี ีจ ากดั (มหาชน) 
2559 - ปัจจุบนั  กรรมการ บรษิทั พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 
2557 - ปัจจุบนั  กรรมการ บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
2557 - 2558  กรรมการ บรษิทั ลอ็กซเล่ย ์จ ากดั (มหาชน) 
2557 - 2558  ประธานกรรมการ บรษิทั ไฮโดรเทค็ จ ากดั (มหาชน) 
2556 - 2558  ทีป่รกึษาอาวุโส บรษิทั บางจากปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 
2548 - 2555  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั บางจากปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 

การถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ (รวมคูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ) 
ตนเอง  321,200 หุน้ (รอ้ยละ 0.0123) 
คูส่มรส  -  หุน้ 
บุตร  -  หุน้ 
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รวม  321,200 หุน้ 
มคีณุสมบตัติามกฎหมายและไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  

ใช ่   
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการรายอืน่ ผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย 

-ไมม่-ี   
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นางอญัชลี ชวนิชย ์   
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  

วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง  8 มถิุนายน 2559 
อาย ุ  67 ปี 
ประวตักิารศกึษา  •  ปรญิญาโท Master of Science (Engineering  

Management), University of Missouri-Rolla, USA 
•  ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ (อตุสาหการ)  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประวตักิารอบรมหลกัสตูรกรรมการของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
  

 
•  หลกัสตูร DCP 2547 
•  หลกัสตูร ACP 2547 

ประวตักิารอบรมอืน่ๆ   
•  หลกัสตูร RCM 2549 
•  หลกัสตูร FN 2547 

ต าแหน่งอืน่ๆ ในปัจจุบนั 
บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
จ านวน 1 แหง่  ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ บรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์ 

(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
องคก์ร / หน่วยงาน / กจิการอืน่ (ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน) 
จ านวน 3 แหง่  กรรมการบรษิทัเหมราชพฒันาทีด่นิ จ ากดั (มหาชน) 

นายกสมาคมนิคมอตุสาหกรรมไทยและพนัธมติร 
  ประธานมลูนธิเิพือ่การอนุรกัษ์ – ฟ้ืนฟูปะการงัและชายหาด 

ประวตักิารท างานในชว่งระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลงั 
2559 – ปัจจุบนั 
ปัจจบุนั 
 
2560 - ปัจจุบนั 

 กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ บรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ ์ ส านกังานเพือ่การพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาค
ตะวนัออก (EEC) 

2559 - ปัจจุบนั  กรรมการ บรษิทั เหมราชพฒันาทีด่นิ จ ากดั (มหาชน) 
2554 – ปัจจุบนั  นายกสมาคมนิคมอตุสาหกรรมไทยและพนัธมติร 
2543 – ปัจจุบนั  ประธานมลูนธิเิพือ่การอนุรกัษ์ – ฟ้ืนฟูปะการงัและชายหาด 
2559 – 2560 
 
2559 – 2560 

 อนุกรรมาธกิารขบัเคลื่อนการปฏริปูเศรษฐกจิ (ดา้นอตุสาหกรรมและบรกิาร) 
(สปท.) 
ทีป่รกึษาคณะกรรมาธกิารขบัเคลื่อนการปฏริปูประเทศ (ดา้นพลงังาน) (สปท.) 

2558 – 2559  สมาชกิสภาปฏริปูแหง่ชาต ิสภาปฏริปูแหง่ชาต ิ
2556 – 2557  ประธานกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 
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2554 – 2557  กรรมการ บรษิทั กรงุเทพบา้นและทีด่นิ จ ากดั (มหาชน) 
2554 – 2556 
2554 - 2556 

 ประธานกรรมการ บรษิทั สยาม โซลาร ์จ ากดั 
กรรมการวศิวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ ์ 
(ประธานวศิวกรรมหญงิไทย) 

2543 - 2558  ประธานมลูนธินิิคมอตุสาหกรรมไทย 

การถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ (รวมคูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ) 
ตนเอง  121,200  หุน้ (รอ้ยละ 0.00464) 
คูส่มรส  -   หุน้ 
บุตร  -   หุน้ 
รวม  121,200  หุน้ 

มคีณุสมบตัติามกฎหมายและไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ  
ใช ่   

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการรายอืน่ ผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย 
-ไมม่-ี   
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นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย     
กรรมการ   

วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง  8 มถิุนายน 2559 
อาย ุ  53 ปี 
ประวตักิารศกึษา  •  ปรญิญาโท Master of Business  

Administration (Finance), University of  
Pennsylvania (Wharton), USA 

•  ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ  
(เกยีรตนิิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประวตักิารอบรมหลกัสตูรกรรมการของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
  •  หลกัสตูร ITG 2560 

•  หลกัสตูร RCP 2559 
•  หลกัสตูร DCP 2556 
•  หลกัสตูร DAP 2553 
•  หลกัสตูร RCC 2553 

ประวตักิารอบรมอืน่ๆ   
•  Advanced Management Program, Harvard Business School, 

USA, ปี 2558 
•  สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ (วตท.) ประกาศนียบตัรหลกัสตูรผูบ้รหิาร
ระดบัสงู, ปี 2557 

•  วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) ปรญิญาบตัรหลกัสตูรการ
ป้องกนั ราชอาณาจกัรภาครฐัรว่มเอกชน (ปรอ.), ปี 2553 

•  High  Performance  Leadership,  IMD,  Lausanne Switzerland,  
ปี 2551 

•  Advanced HR Executive, Michigan Ross School of Business, 
USA, ปี 2550 

ต าแหน่งอืน่ๆ ในปัจจุบนั 
บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
จ านวน 2 แหง่  กรรมการ บรษิทั การบนิไทย จ ากดั (มหาชน) 
  กรรมการ / กรรมการอ านวยการบรหิาร / ประธานคณะกรรมการบรหิาร

จดัการความเสีย่ง บรษิทั เมอืงไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
องคก์ร / หน่วยงาน / กจิการอืน่ (ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน) 
จ านวน 8 แหง่  กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง / ประธานคณะที่

ปรกึษาประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั เมอืงไทยประกนัชวีติ 
กรรมการ บรษิทั เมอืงไทย กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั 
อนุกรรมกรรมการวสิามญัเกีย่วกบัการสรา้งและพฒันาคุณภาพก าลงัคน
ภาครฐั  ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน 
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ทีป่รกึษาคณะกรรมการอ านวยการ โรงพยาบาลสมเดจ็พระบรมราชเทว ี 
ณ ศรรีาชา สภากาชาดไทย 
ทีป่รกึษาคณะกรรมการอ านวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาด
ไทย 
หวัหน้าคณะทีป่รกึษาของคณะกรรมการทรพัยากรบุคคล สภากาชาด
ไทย 
อนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
อนุกรรมกรรมการวสิามญัเกีย่วกบัการบรหิารจดัการก าลงัคนคุณภาพ
ของราชการ  ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน 

ประวตักิารท างานในชว่งระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลงั 
2559-ปัจจุบนั 
2556-2558 

 กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการและประธานกรรมการบรหิารความเสีย่งองคก์าร ธนาคารกสกิร
ไทย จ ากดั (มหาชน) 

2554-2555  ประธานกรรมการ บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กสกิรไทย จ ากดั 
2554-2555  ประธานกรรมการ บรษิทั ศนูยว์จิยักสกิรไทย จ ากดั 
2553-2556  รองกรรมการผูจ้ดัการอาวุโส ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

การถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ (รวมคูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ) 
ตนเอง  121,200 หุน้ (รอ้ยละ 0.00464) 
คูส่มรส  -  หุน้ 
บุตร  -  หุน้ 
รวม  121,200 หุน้ 

มคีณุสมบตัติามกฎหมายและไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ  
ใช ่   

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการรายอืน่ ผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย 
-ไมม่-ี  - 
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นางเกตวุลี นภาศพัท ์   
กรรมการอิสระ   

วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง  8 มถิุนายน 2559 
อาย ุ  62 ปี 
ประวตักิารศกึษา  •  ปรญิญาโท Master of Business Administration  

(MBA) Fairleigh Dickinson University 
•  ปรญิญาตร ีนิตศิาสตรบ์ณัฑติ  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ประวตักิารอบรมหลกัสตูรกรรมการของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
  •  หลกัสตูร DCP 2546  
ประวตักิารอบรมอืน่ๆ 
 
 

  
•  หลกัสตูรป้องกนัราชอาณาจกัรไทย ปี พ.ศ.2547 (วปอ.2547)  
หลกัสตูรการป้องกนัภาครฐัรว่มเอกชน (ปรอ.) รุน่ที ่17 วทิยาลยัป้องกนั
ราชอาณาจกัร  

•  หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู รุน่ที ่14 (วตท.14) สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ  
•  หลกัสตูร “ภมูพิลงัแผน่ดนิ” ส าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงูของประเทศ รุน่ที ่1 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
•  หลกัสตูรนกับรหิารระดบัสงู “ธรรมศาสตรเ์พือ่สงัคม รุน่ที ่2” (นมธ.2) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 

•  หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุน่ 5  
สถาบนัวทิยาการพลงังาน  

ต าแหน่งอืน่ๆ ในปัจจุบนั 
บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

-ไมม่-ี    
องคก์ร / หน่วยงาน / กจิการอืน่ (ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน) 
จ านวน 26 แหง่  ประธานกรรมการ / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารบรษิทั ส.นภา (ประเทศไทย) 

จ ากดั 
  ประธานกรรมการ บรษิทั โกลบอล ยทูลิติี ้เซอรว์สิ จ ากดั 
  ประธานกรรมการ บรษิทั เจม เอน็ไวรนัเมนทลั แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 

ประธานกรรมการ บรษิทั ทร ูไอคอนสยาม จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั ส.นภา พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 
  กรรมการ / กรรมการบรหิาร บรษิทั สยามพวิรรธน์ จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั สยามพารากอน ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั สยามพารากอน รเีทล จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั ไอคอนสยาม จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั ด ิไอคอนสยาม เรสซเิดนซ ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั ด ิไอคอนสยาม ซเูปอรล์กัซ ์เรสซเิดนซ ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 
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  กรรมการ บรษิทั กสัโกว้อเตอร ์จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั เคเอสพเีคเอช โฮลดิง้ จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั ด ิไอคอนสยาม เจา้พระยา รเิวอร ์โฮลดิง้ส ์จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั รอยลั พารากอน เอน็เตอรไ์พรส ์จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั สยามพวิรรธน์ โฮลดิง้ จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั เอสเอน็ซ ี(2015) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั เอสเอน็ว ีจ ากดั 
  คณะท างานด าเนินงานรา้นภฟู้า 
  กรรมการ บรษิทั ซแีอนดเ์ค โฮลดิง้ จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั ทร ูไอคอนสยาม จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั ทพี ีแลนด ์(2017) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั สยาม รเิวอร ์โฮลดิง้ส ์จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั เอชเอช แลนด ์ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั เอม็พพี ีโฮลดิง้ จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั เอสเอน็จ ีโซลชูัน่ส ์จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั พระอาทติยแ์ลนด ์จ ากดั 

ประวตักิารท างานในชว่งระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลงั 
2559 – ปัจจุบนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 

 กรรมการอสิระ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
ประธานกรรมการ / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั ส.นภา(ประเทศไทย) 
จ ากดั 
ประธานกรรมการ บรษิทั โกลบอล ยทูลิติี ้เซอรว์สิ จ ากดั 
ประธานกรรมการ บรษิทั เจม เอน็ไวรนัเมนทลั แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 

อา้งองิตามทีร่ะบุในสว่นของต าแหน่งอืน่ๆ ในปัจจบุนั 

การถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ (รวมคูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ) 
ตนเอง  424,200 หุน้ (รอ้ยละ 0.01627) 
คูส่มรส  -  หุน้ 
บุตร  -  หุน้ 
รวม  424,200 หุน้ 

มคีณุสมบตัติามกฎหมายและไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ  
ใช ่   

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการรายอืน่ ผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย 
-ไมม่-ี   
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นายสุรชยั สายบวั   
กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการจดัการ  

วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง  1 มกราคม 2556 
อาย ุ  67 ปี 
ประวตักิารศกึษา  •  ปรญิญาเอก Electrical Engineering,   

University of Taxas, Austin 
•  ปรญิญาโท Electrical Engineering,   

University of Missouri, Columbia 
•  ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ สาขาไฟฟ้า  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประวตักิารอบรมหลกัสตูรกรรมการของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
  •  หลกัสตูร DAP 2560 
ประวตักิารอบรมอืน่ๆ 

-ไมม่-ี 
  

 
ต าแหน่งอืน่ๆ ในปัจจุบนั 
บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

-ไมม่-ี    
องคก์ร / หน่วยงาน / กจิการอืน่ (ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน) 
จ านวน 47 แหง่  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์1 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์2 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์3 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์4 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์5 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 1 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 2 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 3 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 4 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 5 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ราชบรุ)ี 1 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ราชบรุ)ี 2 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โอเรยีนเทล รนีิวเอเบลิ เพาเวอร ์1 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โอเรยีนเทล รนีิวเอเบลิ เพาเวอร ์2 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โอเรยีนเทล รนีิวเอเบลิ เพาเวอร ์3 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โอเรยีนเทล รนีิวเอเบลิ เพาเวอร ์4 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ เพาเวอร ์(ระยอง) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เซอรว์สิ จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(บ่อวนิ) 2 จ ากดั 
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  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์โฮลดิง้ จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ่อทองวนิดฟ์ารม์ จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั โซลารว์า จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั ทพีเีอส คอมเมอรเ์ชีย่ล จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ บไีอพ ีเพาเวอร ์1 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ บไีอพ ีเพาเวอร ์2 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์1 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เซอรว์สิ จ ากดั 
  กรรมการ Amata Power (Bien Hoa) Limited 
  กรรมการ B.Grimm Power (Lao) Company Limited 
  กรรมการ Nam Che 1 Hydropower Company Limited 
  กรรมการ Nam Khao Hydropower Company Limited 
  กรรมการ Xenamnoy and Xekatam Hydro Power Company Limited 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ชลบรุ)ี 1 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(ชนแดน) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(ชะอ า) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(ชยับาดาล) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(ซบัใหญ่) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(นิคมค าสรอ้ย) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(บ าเหน็จณรงค)์ จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(ยางตลาด) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(วานรนิวาส) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(ศรบีุญเรอืง) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ดบับลวิเอชเอ) 1 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เอสพวี1ี จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(สระแกว้) 1 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ชลบรุ)ี 2 จ ากดั 

ประวตักิารท างานในชว่งระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลงั 
2556-ปัจจุบนั  กรรมการบรหิาร บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
2550-2556  รองผูอ้ านวยการฝ่ายบรหิารอาวุโส บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั 
อา้งองิตามทีร่ะบุในสว่นของต าแหน่งอืน่ๆ ในปัจจบุนั  
 

การถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ (รวมคูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ) 
ตนเอง  212,150 หุน้ (รอ้ยละ 0.0081) 
คูส่มรส  -  หุน้ 
บุตร  -  หุน้ 
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รวม  212,150 หุน้ 
มคีณุสมบตัติามกฎหมายและไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ  

ใช ่   
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการรายอืน่ ผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ หรอืบริษทัยอ่ย 

-ไมม่-ี   
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นายส าคญั รศัมีบรรจงกิจ   
กรรมการบริหารความเส่ียง / รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส /  
ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบติัการ / กรรมการจดัการ 

วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง  1 มนีาคม 2556 
อาย ุ  67 ปี 
ประวตักิารศกึษา  •  ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ สาขาเครือ่งกล  

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
•  วทิยาลยัการทพัเรอืรุน่ 37 วทิยาลยัการทพัเรอื 

ประวตักิารอบรมหลกัสตูรกรรมการของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
  •  หลกัสตูร DAP 2560 
ประวตักิารอบรมอืน่ๆ   

•  หลกัสตูร Role of Company Secretary 2552 
ต าแหน่งอืน่ๆ ในปัจจุบนั 
บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

-ไมม่-ี    
องคก์ร / หน่วยงาน / กจิการอืน่ (ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน) 
จ านวน 37 แหง่  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์1 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์2 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์3 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 1 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 2 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 3 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 4 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 5 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ บไีอพ ีเพาเวอร ์1 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ บไีอพ ีเพาเวอร ์2 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(แหลมฉบงั) 1 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(แหลมฉบงั) 2 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ เพาเวอร ์(ระยอง) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เซอรว์สิ จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์โฮลดิง้ (แหลมฉบงั) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เซอรว์สิ (แหลมฉบงั) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(สระแกว้) 1 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั ไทย วนิด ์เพาเวอร ์(มกุดาหาร) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เซอรว์สิ จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ราชบรุ)ี 1 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ราชบรุ)ี 2 จ ากดั 
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  กรรมการ บรษิทั บ่อทองวนิดฟ์ารม์ จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์1 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ชลบรุ)ี 1 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ชลบรุ)ี 2 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(ชนแดน) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(ชะอ า) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(ชยับาดาล) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(ซบัใหญ่) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(นิคมค าสรอ้ย) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(บ าเหน็จณรงค)์ จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(ยางตลาด) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(วานรนิวาส) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(ศรบีุญเรอืง) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เอสพวี ี1 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ดบับลวิเอชเอ) 1  จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(บ่อวนิ) 2 จ ากดั 

ประวตักิารท างานในชว่งระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลงั 
2556 - ปัจจุบนั  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส / ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร บรษิทั  

บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
อา้งองิตามทีร่ะบุในสว่นของต าแหน่งอืน่ๆ ในปัจจบุนั 
 

การถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ (รวมคูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ) 
ตนเอง  240,950  หุน้ (รอ้ยละ 0.00924) 
คูส่มรส  -   หุน้ 
บุตร  -   หุน้ 
รวม  240,950  หุน้ 

มคีณุสมบตัติามกฎหมายและไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ  
ใช ่   

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการรายอืน่ ผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย 
-ไมม่-ี   
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นายสุรศกัด์ิ โตวนิชย ์   
กรรมการบริหารความเส่ียง / รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานการขาย 
และการตลาด ระบบสายส่งไฟฟ้าและจ าหน่ายไฟฟ้า / กรรมการจดัการ 

วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง  1 มกราคม 2539 
อาย ุ  56 ปี 
ประวตักิารศกึษา  •  ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ สาขาไฟฟ้า   

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
ประวตักิารอบรมหลกัสตูรกรรมการของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
  •  หลกัสตูร DCP 2558 
ประวตักิารอบรมอืน่ๆ 

-ไมม่-ี 
  

ต าแหน่งอืน่ๆ ในปัจจุบนั 
บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
-ไมม่-ี    
องคก์ร / หน่วยงาน / กจิการอืน่ (ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน) 
จ านวน 8 แหง่  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์1 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์2 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์3 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ บไีอพ ีเพาเวอร ์1 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(แหลมฉบงั) 1 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(แหลมฉบงั) 2 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เซอรว์สิ (แหลมฉบงั) จ ากดั 
  กรรมการ Amata Power (Bien Hoa) Limited 

ประวตักิารท างานในชว่งระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลงั 
ปัจจบุนั     รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานการขายและการตลาด ระบบสายสง่ไฟฟ้า

และจ าหน่ายไฟฟ้า บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
2539-2558  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั 
อา้งองิตามทีร่ะบุในสว่นของต าแหน่งอืน่ๆ ในปัจจบุนั 

การถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ (รวมคูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ) 
ตนเอง  90,950   หุน้ (รอ้ยละ 0.00348) 
คูส่มรส  -  หุน้ 
บุตร  -  หุน้ 
รวม  90,950   หุน้ 

มคีณุสมบตัติามกฎหมายและไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ  
ใช ่
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ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการรายอืน่ ผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย 
-ไมม่-ี   
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นายโชติ ชูสวุรรณ   
กรรมการบริหารความเส่ียง / รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายปฏิบติัการ / กรรมการจดัการ 

วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง  17 กมุภาพนัธ ์2557 
อาย ุ  54 ปี 
ประวตักิารศกึษา  •  ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาการเงนิ 

และการธนาคาร มหาวทิยาลยัศรปีทมุ 
•  ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ 

สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
ประวตักิารอบรมหลกัสตูรกรรมการของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
  •  หลกัสตูร DCP 2558 
ประวตักิารอบรมอืน่ๆ 

-ไมม่-ี 
  

ต าแหน่งอืน่ๆ ในปัจจุบนั 
บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

-ไมม่-ี    
องคก์ร / หน่วยงาน / กจิการอืน่ (ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน) 
จ านวน 33 แหง่  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์1 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์2 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์3 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์4 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์5 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(แหลมฉบงั) 1 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(แหลมฉบงั) 2 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์โฮลดิง้ (แหลมฉบงั) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์โฮลดิง้ จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เซอรว์สิ (แหลมฉบงั) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เซอรว์สิ จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เซอรว์สิ จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั ไทย วนิด ์เพาเวอร ์(มกุดาหาร) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ่อทองวนิดฟ์ารม์ จ ากดั 
  กรรมการ Amata Power (Bien Hoa) Limited 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(ชนแดน) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(ชะอ า) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(ชยับาดาล) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(ซบัใหญ่) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(นิคมค าสรอ้ย) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(บ าเหน็จณรงค)์ จ ากดั 
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  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(ยางตลาด) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(วานรนิวาส) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(ศรบีุญเรอืง) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ เพาเวอร ์(ระยอง) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 1 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 2 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์1 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ดบับลวิเอชเอ) 1 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โอเรยีนเทล รนีิวเอเบลิ เพาเวอร ์1 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โอเรยีนเทล รนีิวเอเบลิ เพาเวอร ์2 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โอเรยีนเทล รนีิวเอเบลิ เพาเวอร ์3 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โอเรยีนเทล รนีิวเอเบลิ เพาเวอร ์4 จ ากดั 

ประวตักิารท างานในชว่งระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลงั 
ปัจจบุนั  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายปฏบิตักิาร บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั 

(มหาชน) 
2539 - 2558  รองผูอ้ านวยการฝ่ายบรหิารอาวุโส บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั 
อา้งองิตามทีร่ะบุในสว่นของต าแหน่งอืน่ๆ ในปัจจบุนั 

การถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ (รวมคูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ) 
ตนเอง  90,950  หุน้ (รอ้ยละ 0.00348) 
คูส่มรส  - หุน้ 
บุตร  - หุน้ 
รวม  90,950  หุน้ 

มคีณุสมบตัติามกฎหมายและไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ  
ใช ่   

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการรายอืน่ ผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย 
-ไมม่-ี   
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นายสมเกียรติ พงศปิ์ยะไพบูลย ์
กรรมการบริหารความเส่ียง / รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายพฒันาธรุกิจและ 
การพาณิชย ์/ กรรมการจดัการ 

วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง  18 กมุภาพนัธ ์2557 
อาย ุ  55 ปี 
ประวตักิารศกึษา  •  ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ  

สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประวตักิารอบรมหลกัสตูรกรรมการของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

-ไมม่-ี   
ประวตักิารอบรมอืน่ๆ 

-ไมม่-ี 
  

ต าแหน่งอืน่ๆ ในปัจจุบนั 
บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

-ไมม่-ี    
องคก์ร / หน่วยงาน / กจิการอืน่ (ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน) 
จ านวน 10 แหง่  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ่อทองวนิดฟ์ารม์ จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั ไทย วนิด ์เพาเวอร ์(มกุดาหาร) จ ากดั 
  กรรมการ B.Grimm Power (Lao) Company Limited 
  กรรมการ Nam Che 1 Hydropower Company Limited 
  กรรมการ Nam Khao Hydropower Company Limited 
  กรรมการ Xenamnoy and Xekatam Hydro Power Company Limited 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ชลบรุ)ี 1 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ชลบรุ)ี 2 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ดบับลวิเอชเอ) 1 จ ากดั 

ประวตักิารท างานในชว่งระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลงั 
ปัจจบุนั  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายพฒันาธุรกจิและการพาณิชย ์บรษิทั บ.ีกรมิ 

เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
2553 - ปัจจุบนั  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั 
อา้งองิตามทีร่ะบุในสว่นของต าแหน่งอืน่ๆ ในปัจจบุนั 

การถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ (รวมคูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ) 

 กรรมการ   บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ชลบุร)ี 2 จ ากดั 

ตนเอง  290,950 หุน้ 
คูส่มรส  -  หุน้ 
บุตร  -  หุน้ 
รวม  290,950 หุน้ 
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มคีณุสมบตัติามกฎหมายและไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ  
ใช ่   

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการรายอืน่ ผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 
-ไมม่-ี   
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นายพีรเดช พฒันจนัทร ์   
กรรมการบริหารความเส่ียง / รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ส านักกฎหมาย / 
เลขานุการบริษทั /  กรรมการจดัการ  

วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง  1 มนีาคม 2550 
อาย ุ  45 ปี 
ประวตักิารศกึษา  •  ปรญิญาโท นิตศิาสตรม์หาบณัฑติ  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
•  ปรญิญาตร ีนิตศิาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวตักิารอบรมหลกัสตูรกรรมการของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
  •  หลกัสตูร DCP 2558 
ประวตักิารอบรมอืน่ๆ   

•  หลกัสตูรนกับรหิารระดบัสงู ธรรมศาสตรเ์พือ่สงัคม รุน่ที ่5 2558  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

•  หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวทิยาการพลงังาน รุน่ที ่11  
สถาบนัวทิยาการพลงังาน 

ต าแหน่งอืน่ๆ ในปัจจุบนั 
บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

-ไมม่-ี    
องคก์ร / หน่วยงาน / กจิการอืน่ (ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน) 
จ านวน 29 แหง่  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์3 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์5 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 1 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 2 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ บไีอพ ีเพาเวอร ์1 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ บไีอพ ีเพาเวอร ์2 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(แหลมฉบงั) 1 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(แหลมฉบงั) 2 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ เพาเวอร ์(ระยอง) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์โฮลดิง้ (แหลมฉบงั) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์โฮลดิง้ จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เซอรว์สิ (แหลมฉบงั) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั ไทย วนิด ์เพาเวอร ์(มกุดาหาร) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ แคเรยีร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์1 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(ชนแดน) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(ชะอ า) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(ชยับาดาล) จ ากดั 
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  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(ซบัใหญ่) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(นิคมค าสรอ้ย) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(บ าเหน็จณรงค)์ จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(ยางตลาด) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(วานรนิวาส) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(ศรบีุญเรอืง) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โอเรยีนเทล รนีิวเอเบลิ เพาเวอร ์1 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โอเรยีนเทล รนีิวเอเบลิ เพาเวอร ์2 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โอเรยีนเทล รนีิวเอเบลิ เพาเวอร ์4 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(สระแกว้) 1 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เอสพวี ี1 จ ากดั 

ประวตักิารท างานในชว่งระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลงั 
2550 - ปัจจุบนั  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ส านกักฎหมาย / เลขานุการบรษิทั บรษิทั บ.ีกรมิ 

เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
อา้งองิตามทีร่ะบุในสว่นของต าแหน่งอืน่ๆ ในปัจจบุนั 

การถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ (รวมคูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ) 

 กรรมการ  บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร์ เพาเวอร ์(ศรบุีญเรอืง) จ ากดั 

ตนเอง  90,950   หุน้ (รอ้ยละ 0.00348) 
คูส่มรส  -  หุน้ 
บุตร  -  หุน้ 
รวม  90,950   หุน้ 

มคีณุสมบตัติามกฎหมายและไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ  
ใช ่   

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการรายอืน่ ผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย 
-ไมม่-ี   
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นายนพเดช กรรณสูต   
กรรมการบริหารความเส่ียง / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านการเงิน / รองกรรมการ 
ผูจ้ดัการใหญ่ / กรรมการจดัการ 

วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง  30 มนีาคม 2558 
อาย ุ  42 ปี 
ประวตักิารศกึษา  •  ปรญิญาโท M.A Arts of Economics, University  

of Texas, Arlington, USA 
•  ปรญิญาตร ีB.A Arts of Economics, University  

of Maryland at College Park, USA 
ประวตักิารอบรมหลกัสตูรกรรมการของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
  •  หลกัสตูรส าหรบักรรมการ (DCP) โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ

บรษิทัไทย (IOD) รุน่ที ่191 
ประวตักิารอบรมอืน่ๆ   

•  หลกัสตูรนกัลงทนุผูท้รงคณุวุฒ ิ(TIIP) โดยสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย 
(TIA) รุน่ที ่4 

•  หลกัสตูรส าหรบัผูท้รงคณุวุฒ ิ(IBID หรอื วธอ.) โดยสถาบนัวทิยาการธุรกจิ
และอตุสาหกรรม รุน่ที ่2 

•  หลกัสตูรนกับรหิารการเงนิทางกลยทุธฯ์ (Strategic CFO in Capital 
Market) โดยตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย รุน่ที ่3 

•  หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู (Capital Market Academy) สถาบนัวทิยาการ
ตลาดทนุ (หลกัสตูร วตท.) รุน่ที ่25 

ต าแหน่งอืน่ๆ ในปัจจุบนั 
บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

-ไมม่-ี    
องคก์ร / หน่วยงาน / กจิการอืน่ (ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน) 
จ านวน 13 แหง่  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 1 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์โฮลดิง้ จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์4 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์โฮลดิง้ (แหลมฉบงั) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เซอรว์สิ (แหลมฉบงั) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ บไีอพ ีเพาเวอร ์2 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(แหลมฉบงั) 1 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(แหลมฉบงั) 2 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั ไทย วนิด ์เพาเวอร ์(มกุดาหาร) จ ากดั 
  กรรมการ B.Grimm Power (Lao) Company Limited 
  กรรมการ Nam Che 1 Hydropower Company Limited 
  กรรมการ Nam Khao Hydropower Company Limited 
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  กรรมการ Xenamnoy and Xekatam Hydro Power Company Limited 

ประวตักิารท างานในชว่งระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลงั 
2556 - ปัจจุบนั  ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นการเงนิ / รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั  

บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
2545-2556  ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
2543-2545  ฝ่าย Treasury and Project Finance Section บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั 

(มหาชน) 
2542-2543  ฝ่าย Business Promotion บรรษทัเงนิทนุอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
อา้งองิตามทีร่ะบุในสว่นของต าแหน่งอืน่ๆ ในปัจจบุนั 

การถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ (รวมคูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ) 
ตนเอง  90,950  หุน้ (รอ้ยละ 0.00348) 
คูส่มรส  - หุน้ 
บุตร  - หุน้ 
รวม  90,950  หุน้ 

มคีณุสมบตัติามกฎหมายและไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ  
ใช ่   

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการรายอืน่ ผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย 
-ไมม่-ี   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารแนบ 1 หน้า 35 
 

 

นางสาวศิริวงศ ์บวรบญุฤทยั   
รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหารด้านการเงิน 

วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง  24 เมษายน 2560 
อาย ุ  42 
ประวตักิารศกึษา  •  Master of Science in Finance (Academic  

Excellent), University of Illinois at  
Urbana-Champaign, USA 

•  Master of Accounting Science,  University of  
Illinois at Urbana-Champaign, USA 

•  ปรญิญาตร ีคณะพาณิชยศ์าสตรแ์ละการบญัช ี
สาขาการบญัช ี(หลกัสตูรนานาชาต)ิ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(เกยีรตนิิยม)  

ประวตักิารอบรมหลกัสตูรกรรมการของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
-ไมม่-ี   

ประวตักิารอบรมอืน่ๆ   
•  Chartered Financial Analyst (CFA) 
•  Certified Public Accountant (CPA) 
•  หลกัสตูร Strategic CFO in Capital Markets รุน่ที ่5  ศนูยส์ง่เสรมิ
การพฒันาความรูต้ลาดทนุ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

•  หลกัสตูรนกัลงทนุผูท้รงคณุวุฒ ิ(Thai Intelligent Investors Program)  
รุน่ที ่5 สมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย 

ต าแหน่งอืน่ๆ ในปัจจุบนั 
บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

-ไมม่-ี   
องคก์ร / หน่วยงาน / กจิการอืน่ (ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน) 

 -ไมม่-ี 

ประวตักิารท างานในชว่งระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลงั 
ปัจจบุนั 
 
ปัจจบุนั 

 รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นการเงนิ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั 
(มหาชน) 
รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นการเงนิ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์
จ ากดั (มหาชน) 

2556 - 2559  ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส ฝ่ายการเงนิ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ 
เพาเวอร ์จ ากดั 

2554 - 2556  ผูอ้ านวยการ ฝ่าย Credit Product Origination ธนาคารไทยพาณิชย ์
จ ากดั (มหาชน) 
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การถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ (รวมคูส่มรมและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ) 
ตนเอง  172,200 หุน้ (รอ้ยละ 0.00660) 
คูส่มรส  -  หุน้ 
บุตร  -  หุน้ 
รวม  172,200 หุน้  

มคีณุสมบตัติามกฎหมายและไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ  
ใช ่   

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการรายอืน่ ผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย 
-ไมม่-ี   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารแนบ 1 หน้า 37 
 

 

นางสาวพรทิพย ์ตัง้พงศบ์ณัฑิต  

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุสฝ่ายบญัชี  

วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง  1 มกราคม 2557 
อาย ุ  53 ปี 
ประวตักิารศกึษา  •  ปรญิญาโท บญัชมีหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

•  ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร 
ประวตักิารอบรมหลกัสตูรกรรมการของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

-ไมม่-ี   
ประวตักิารอบรมอืน่ๆ 

-ไมม่-ี 
  

ต าแหน่งอืน่ๆ ในปัจจุบนั 
บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

-ไมม่-ี    
องคก์ร / หน่วยงาน / กจิการอืน่ (ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน) 

-ไมม่-ี   

ประวตักิารท างานในชว่งระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลงั 
ปัจจบุนั  ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส ฝ่ายบญัช ีบรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั 

(มหาชน) 
2537 - 2559  ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั 

การถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ (รวมคูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ) 
ตนเอง  269,800  หุน้ (รอ้ยละ 0.01035) 
คูส่มรส  -   หุน้ 
บุตร  -   หุน้ 
รวม  269,800  หุน้ 

มคีณุสมบตัติามกฎหมายและไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ  
ใช ่   

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการรายอืน่ ผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย 
-ไมม่-ี   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 2 
   

 

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ านาจควบคมุในบริษทัฯ บริษทัย่อย และบริษทัรว่ม 

ท่ีประกอบธรุกิจหลกั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ านาจควบคมุในบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมท่ีประกอบธรุกิจหลกั

1.นายฮาราลด ์ลงิค์ X / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

2. นางปรยีนาถ สุนทรวาทะ /, // /, // / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

3.นางสาว คาโรลนี โมนคิมารคีรสีตนี ลงิค์ / / / / / / / / / / /

4. นายสมเกยีรต ิศริชิาตไิชย /

5.นางเกตุวล ีนภาศพัท์ ///

6. นายสุรชยั สายบวั /, // /, // / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

7. นายปกรณ์ ทวสีนิ ///, IV

8. นายอนุสรณ์ แสงนิม่นวล ///, V

9. นางอญัชล ีชวนชิย์ ///, V

10. นายส าคญั รศัมบีรรจงกจิ // // / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

11. นายสุรศกัดิ ์โตวนชิย์ // // / / / / / / /

12. นายโชต ิชสูุวรรณ // // / / / / / / / / / / / / / / / / / /

13. นายสมเกยีรต ิพงศปิ์ยะไพบูลย์ // // / / / / / / /

14. นายพรีเดช พฒันจนัทร์ // // / / / / / / / / / / / / / / /

15. นายนพเดช กรรณสตู // // / / / / / / / / / / / /

16. นางสาวพรทพิย ์ตัง้พงศบ์ณัฑติ // //

17. นางสาวศริวิงศ ์บวรบุญฤทยั // //

หมายเหต:ุ X  = ประธานกรรมการ

/  = กรรมการ

// = ผูบ้ริหาร

/// = กรรมการอิสระ

IV = ประธานกรรมการตรวจสอบ

V = กรรมการตรวจสอบ

บริษทัร่วมบริษัทย่อย

BGYSPBSP (Chai 
Badan)

BSP (Chon 
Daen)

TPSBGPSP TWP BIP2 BGPR1 BGPR2 BGSENA SolarwaNamKhao BPWHA1 BIP1ABP4
รายช่ือ

ABP ABP1 ABP2 ABP3BGP NamCheBGPSKABP5 ABPH APB ABPR1 ABPR2 ABPR3 BW BGPL XXHPABPR4 ABPR5 BPHL BPLC1 BPLC2



 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 3 
   

 
รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารแนบ 3 หน้า 1 
 

 

ประวติัของผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน มีรายละเอียดดงัน้ี  

นายสุชล วฒันสุขชยั 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ตรวจสอบภายใน 

อาย ุ    :  57 ปี 

วนัทีด่าํรงตาํแหน่ง  :  วนัที ่8 มถิุนายน 2559 

ประวตักิารศกึษา   :   - สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(NIDA), 
Master of Applied Statistics, Major: Computer Science 

- มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก, 
  คณะบรหิารธุรกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ, ปรญิญาตรสีาขาระบบสารสนเทศ 

ประวตักิารอบรมอืน่ๆ  : - ระบบการควบคมุภายในสาํหรบับรษิทัทีย่ ืน่ IPO โดย สมาคมบรษิทัหลกัทรพัยไ์ทย 
- Beginning Auditor Tools and Techniques from The Institute of Internal 

Auditors of Thailand 
- Fundamentals for New Auditor from The Institute of Internal Auditors of 

Thailand 
- Clinic IA "Raise the Red Flag: IA Guide to Prevent & Detect Fraud" 
- Clinic IA “Sustainable Development” 
- Enterprise Risk Management Training for Management - COSO Framework 
- Anti-Corruption: The Practical Guide 
- The Habits of Highly Effective (7 Habits) 
- Taking Action (Taking the BEST Action for Professional Leader) 

ตาํแหน่งอืน่ๆ ในปัจจุบนั :  ไมม่ ี  

ประวตักิารทาํงานในชว่งระยะเวลา 5 ปียอ้นหลงั :   

ม.ิย. 2559 – ปัจจุบนั : ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ตรวจสอบภายใน 
2539 – 2559  : ผูจ้ดัการฝ่ายบรหิารระบบขอ้มลู (Management Information System) 
     บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จาํกดั 
2536 – 2539  : หวัหน้าหน่วยงานบรหิารระบบขอ้มลู (Management Information System) 
     บรษิทั บ.ีกรมิ โฮลดิง้ จาํกดั 

การถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ (รวมคูส่มรส และบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ) : 122,700 หุน้ 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการ ผูบ้รหิารรายอื่น หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ หรอืบรษิทั
ยอ่ย :  - ไมม่ ี-  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 4 
   

 
รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรพัยสิ์น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

เอกสารแนบ 4 หน้า 1 
 

 

รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรพัยสิ์น 

การซ้ือสินทรพัย ์

ประเภท รายละเอียด 
วตัถุประสงคใ์นการประเมนิ เพื่อใชเ้ป็นราคาอา้งองิในการซือ้ทีด่นิจากบรษิทั บี .กรมิ อ ัมิา  งิค ์บ ิดิง้ จ ากดั  
ราย ะเอยีดทรพัยส์นิ ทีด่นิตัง้อยูิทีถ่นนพนัเงนิ แยกจากถนนสวุนิทวงศ ์(ท . 304) ต าบ ค องห วง

แพิง อ าเภอเมอืงฉะเชงิทรพัย ์จงัหวดัฉะเชงิเทรา 
วนัทีท่ าการประเมนิ 19 มถุินายน 2560 
ผูป้ระเมนิ บรษิทั โมเดอรน์ พรอ็พเพอรต์ี ้คอนซ ัแตนท ์จ ากดั 
ห กัเกณฑข์องม ูคิา ก าหนดม ูคิาต าด 
วธิกีารประเมนิม ูคิา วธิกีารเปรยีบเทยีบราคาต าด (Market Approach) 
ม ูคิาทรพัยส์นิ 36,000,000 บาท )สามสบิหก า้นบาท(  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 5 
   

 
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 

 
 

 

ค ำนิยำม 

นอกจำกจะก ำหนดไว้เป็นอยำ่งอ่ืนในเอกสำรฉบบัน้ี ให้ค ำดงัต่อไปน้ีมีควำมหมำยดงัน้ี 

ABP หมายความถงึ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั 

ABP1 หมายความถงึ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์1 จ ากดั 

ABP2 หมายความถงึ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์2 จ ากดั 

ABP3 หมายความถงึ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์3 จ ากดั 

ABP4 หมายความถงึ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์4 จ ากดั 

ABP5 หมายความถงึ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์5 จ ากดั 

ABPIF หมายความถงึ กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์

ABPH หมายความถงึ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์โฮลดิง้ จ ากดั 

ABPR1 หมายความถงึ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 1 จ ากดั 

ABPR2 หมายความถงึ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 2 จ ากดั 

ABPR3 หมายความถงึ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 3 จ ากดั 

ABPR4 หมายความถงึ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 4 จ ากดั 

ABPR5 หมายความถงึ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 5 จ ากดั 

ABPS หมายความถงึ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เซอรว์สิ จ ากดั 

ABPSPV1 หมายความถงึ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เอสพวี1ีจ ากดั                   
(เดมิชือ่ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เซอรว์สิ (ระยอง) จ ากดั) 

APB หมายความถงึ Amata Power (Bien Hoa) Limited 

APR หมายความถงึ บรษิทั อมตะ เพาเวอร ์(ระยอง) จ ากดั 

ASEAN หมายความถงึ สมาคมประชาชาตแิหง่เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ 

BGC1 หมายความถงึ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ชลบรุ)ี 1 จ ากดั 



 

 
 

 

BGC2 หมายความถงึ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ชลบรุ)ี 2 จ ากดั 

BGPL 

BGPPP 

หมายความถงึ 

หมายความถงึ 

B.Grimm Power (Lao) Company Limited 

B.Grimm Power (Poipet) Company Limited 

BGPR1 หมายความถงึ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ราชบุร)ี 1 จ ากดั 

BGPR2 หมายความถงึ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ราชบุร)ี 2 จ ากดั 

BGPS หมายความถงึ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เซอรว์สิ จ ากดั 

BGPSP หมายความถงึ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์1 จ ากดั 

BGPSK หมายความถงึ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(สระแกว้) 1 จ ากดั 

BGYSP หมายความถงึ บรษิทั บ.ีกรมิ ยนัฮ ีโซลาร ์เพาเวอร ์จ ากดั 

BGSENA หมายความถงึ บรษิทั บ.ีกรมิ เสนา โซลาร ์เพาเวอร ์จ ากดั 

BIP1 หมายความถงึ บรษิทั บ.ีกรมิ บไีอพ ีเพาเวอร ์1 จ ากดั 

BIP2 หมายความถงึ บรษิทั บ.ีกรมิ บไีอพ ีเพาเวอร ์2 จ ากดั 

BORP1 หมายความถงึ บรษิทั บ.ีกรมิ โอเรยีนเทล รนีวิเอเบลิ เพาเวอร ์1 จ ากดั 

BORP2 หมายความถงึ บรษิทั บ.ีกรมิ โอเรยีนเทล รนีวิเอเบลิ เพาเวอร ์2 จ ากดั 

BORP3 หมายความถงึ บรษิทั บ.ีกรมิ โอเรยีนเทล รนีวิเอเบลิ เพาเวอร ์3 จ ากดั 

BORP4 หมายความถงึ บรษิทั บ.ีกรมิ โอเรยีนเทล รนีวิเอเบลิ เพาเวอร ์4 จ ากดั 

BPB2 หมายความถงึ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(บ่อวนิ) 2 จ ากดั 

BPHL หมายความถงึ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์โฮลดิง้ (แหลมฉบงั) จ ากดั 

BPLC1 หมายความถงึ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(แหลมฉบงั) 1 จ ากดั 

BPLC2 หมายความถงึ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(แหลมฉบงั) 2 จ ากดั 

BPSLC หมายความถงึ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เซอรว์สิ (แหลมฉบงั) จ ากดั 

BPWHA1 หมายความถงึ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ดบับลวิเอชเอ) 1 จ ากดั               



 

 
 

 

(เดมิชือ่ บรษิทั บ่อวนิ คลนี เอนเนอจ ีจ ากดั) 

BSP (Bamnet Narong) หมายความถงึ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(บ าเหน็จณรงค)์ จ ากดั 

BSP (Cha Am) หมายความถงึ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(ชะอ า) จ ากดั 

BSP (Chai Badan) หมายความถงึ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(ชยับาดาล) จ ากดั 

BSP (Chon Daen) หมายความถงึ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(ชนแดน) จ ากดั 

BSP (Nikhom Kham Soi) หมายความถงึ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(นิคมค าสรอ้ย) จ ากดั 

BSP (Sap Yai) หมายความถงึ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(ซบัใหญ่) จ ากดั 

BSP (Si Boon Rueang) หมายความถงึ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(ศรบีุญเรอืง) จ ากดั 

BSP (Wanon Niwat) หมายความถงึ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(วานรนิวาส) จ ากดั 

BSP (Yang Talat) หมายความถงึ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(ยางตลาด) จ ากดั 

BW หมายความถงึ บรษิทั บ่อทองวนิดฟ์ารม์ จ ากดั 

BOI หมายความถงึ คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ 

Btus หมายความถงึ หน่วยรบัความรอ้นระบบองักฤษ (บทียี)ู 

EDL หมายความถงึ การไฟฟ้าลาว 

EPC หมายความถงึ การด าเนินงานงานดา้นวศิวกรรม จดัหาอปุกรณ์และกอ่สรา้ง  

EVN หมายความถงึ การไฟฟ้าแหง่ประเทศเวยีดนาม 

IPP หมายความถงึ ผูผ้ลติไฟฟ้ารายใหญ่ 

LIBOR หมายความถงึ อตัราดอกเบีย้เงนิใหกู้ย้มืระหว่างธนาคารพาณิชยซ์ึง่มฐีานะและ
ชือ่เสยีงดมีาก ซึง่ก าหนด ณ ตลาดการเงนิทีก่รงุลอนดอน 

MLR หมายความถงึ อตัราดอกเบีย้เงนิกูแ้บบมรีะยะเวลาทีธ่นาคารพาณิชยเ์รยีกเกบ็
จากลกูคา้ชัน้ดรีายใหญ่ 

Nam Che หมายความถงึ บรษิทั น ้าแจ ไฮโดร พาวเวอร ์จ ากดั                            
(Nam Che 1 Hydropower Company Limited) 



 

 
 

 

Nam Khao หมายความถงึ บรษิทั น ้าคาว ไฮโดร พาวเวอร ์จ ากดั                          
(Nam Khao Hydropower Company Limited) 

O&M หมายความถงึ การปฏบิตักิารและบ ารงุรกัษา 

PV หมายความถงึ โฟโตโวลตาอกิ (Photovoltaic) 

Solarwa หมายความถงึ บรษิทั โซลารว์า จ ากดั 

SPP หมายความถงึ ผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็ 

TFRS หมายความถงึ มาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทย 

THBFIX หมายความถงึ อตัราดอกเบีย้ของการกูย้มืเงนิบาท 

TPS หมายความถงึ บรษิทั ทพีเีอส คอมเมอรเ์ชีย่ล จ ากดั 

TWP หมายความถงึ บรษิทั ไทย วนิด ์เพาเวอร ์(มกุดาหาร) จ ากดั 

VSPP หมายความถงึ ผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็มาก 

XXHP หมายความถงึ Xenamnoy and Xekatam Hydro Power Company Limited 

กกพ. หมายความถงึ คณะกรรมการก ากบักจิการพลงังาน 

กนอ. หมายความถงึ การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

กพช. หมายความถงึ คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ

กฟน. หมายความถงึ การไฟฟ้านครหลวง 

กฟผ. หมายความถงึ การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 

กฟภ. หมายความถงึ การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค 

กลุ่มบริษทัฯ หมายความถงึ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) รวมถงึบรษิทัยอ่ย และ
บรษิทัรว่ม 

ตลำดหลกัทรพัยฯ์ หมายความถงึ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

บริษทัฯ / บี.กริม เพำเวอร ์ หมายความถงึ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

บำงกะดี หมายความถงึ บรษิทั สวนอตุสาหกรรมบางกะด ีจ ากดั 



 

 
 

 

บี.กริม หมายความถงึ บรษิทั บ.ีกรมิแอนโก จ ากดั และ/หรอื BG JV รวมถงึบรษิทัยอ่ย
และบรษิทัรว่ม 

ปตท. หมายความถงึ บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

พพ. หมายความถงึ กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน 

พ.ร.บ.ส่งเสริมกำรลงทุน 

พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ 

หมายความถงึ 

หมายความถงึ 

พระราชบญัญตัสิง่เสรมิการลงทนุ พ.ศ. 2520 

พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  
(และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) 

ระเบียบ SPP พ.ศ. 2535 (แก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. 2537) 

หมายความถงึ ระเบยีบการรบัซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็ พ.ศ. 2535 
(แกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2537) 

ระเบียบ SPP พ.ศ. 2541 หมายความถงึ ระเบยีบการรบัซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็ พ.ศ. 2541 

ระเบียบ SPP พ.ศ. 2548 หมายความถงึ ระเบยีบการรบัซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็ พ.ศ. 2548 

ระเบียบ SPP พ.ศ. 2550 หมายความถงึ ระเบยีบการรบัซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็ พ.ศ. 2550 

ระเบียบ SPP พ.ศ. 2550 (แก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. 2552-2553) 

หมายความถงึ ระเบยีบการรบัซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็ พ.ศ. 2550 
(แกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2552-2553) 

ระเบียบ SPP พ.ศ. 2553 หมายความถงึ ระเบยีบการรบัซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็          
(ประเภทสญัญา Firm ระบบ Cogeneration) พ.ศ. 2553 

ระเบียบ SPP พ.ศ. 2553 (แก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. 2554) 

หมายความถงึ ระเบยีบการรบัซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็          
(ประเภทสญัญา Firm ระบบ Cogeneraiton) พ.ศ. 2553 

รำยงำน EIA หมายความถงึ รายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

เหมรำช หมายความถงึ บรษิทัเหมราชพฒันาทีด่นิ จ ากดั (มหาชน) 

เอชำย หมายความถงึ บรษิทั เอชาย สรา้งสรร จ ากดั 

อมตะ ซิต้ี หมายความถงึ บรษิทั อมตะ ซติี ้จ ากดั 

อมตะ คอรป์อเรชนั หมายความถงึ บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

อีวำย ประเทศไทย / EY หมายความถงึ บรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั 



 

 
 

 

 


